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81. KITAB KELEMBUTAN HATI

1. Tentang Kelembutan Hati dan Bahwa Tidak Ada Kehidupan

Selain KehiduPan Akhirat

:rt*,j *\t *'Ct'lo
Lttt'^L*Sr

o o. c ). c. c. z ro t.,.o.. ,.ll , I n.cr, t ,tr. 'r,i.
'J J--rr, '-r alJl Le ;e c6* S. Ot3e-e \lJ.> :C;Pt ,.,tf clU-;t), z-z w)' l) (, -. t-)'

,i 
',1. 

\. :. , a,. z .o..c,) . , clc. o I.^.L*')+ A,ul 6tl 4tf /V jry,y..tf ,PG-..1

,1i.v
6412. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, 'Dua nilcrnat yang sering membuat manusia tertipu, yaitu

sehat dan waktu senggang'."

Abbas Al Anbari berkata, "Shafivan bin Isa menceritakan

kepada kami dari Abdullah bin Sa'id bin Abi Hind, dari ayahnya,

'Aku mendengar Ibnu Abbas dari Nabi SAW seperti itu'."

:Ju (4e \t ,*, aG ct ,r
:u;irtFq"#')d.
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t.c , 1,, ..o.
H )l Lrn=, &', #\t'u Itf ,fi *

.;;WO')tb:\i 4ru o?\i

,pi :JE

6413. Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ya Allah,
tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, maka perbaikilah
golongan Anshar dan Muhajirin."

. n .1a.
a il-> 

-'l 
Li-l>

\J J . rrrjr jj tzc / i'..
J^>l -iJ->v.

*' o-r) P-
zt zz z ,r. t

). tcr. /.

1'9r, f (? :Jv"Gyilt y
t

c to2 ..ie.
,.1 tlg-' u.r"t-
ttot

., .z . ,,C1, 1-oz I c zz l.c t tlz

-P.) *t?'"lt.' ,?t .P f ) tosbJt ,f *j
.;rC| )a>$."-i;lb ,g?!i }.; vr ;P v

6414. Ahmad bin Al Miqdam meriwayatkan kepadaku, Al
Fudhail bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, Abu Hazim
meriwayatkan kepada kami, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi meriwayatkan

kepada kami, dia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah SAW
saat perang Khandaq. Saat itu beliau sedang menggali sementara kami
mengangkut tanah. Beliau kemudian melihat kami lalu bersabda, 'Ila
Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, maka

ampunilah golongan Anshar dan Muhajirin'."

Sahal bin Sa'ad meriwayatkan juga dari Nabi SAW seperti itu.

Keterangan Hadits:

(Kitab kelembutan hati. Sehat dan waktu senggang, dan bahwa
tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat). Demikian redaksi
yang dikemukakan dalam riwayat Abu Dzar dari As-sarakhsi,

.4;*j{rh' e"';,f *; puv
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sedangkan dalam riwayat dari Al Mustamli dan Al Kasymihani tidak

menyebutkan, "Sehat dan Waktu Senggang". Demikian juga redaksi

yang terdapat dalam riwayat An-Nasafi. Selain itu, Al Ismaili pun

meriwayatkan hadits yang sama, namun dia menyebutkannya dengan

redaksi, |*i I oi'5 lOan bahwa tidak ada kehidupan). Begitu pula

riwayat Abu Al Waqt, tapi dia menyebutkan, "Bab Tidak Ada

Kehidupan". Sedangkan dalam riwayat Karimatr dari Al Kasymihani

disebutkan, "Tentang kelembutan hati, dan bahwa tidak ada

kehidupan kecuali kehidupan akhirat."

Mughlathai berkata, "Sejumlah ulama dalam kitab-kitab

mereka menyebutk an, 6i.tilt.-

Saya (Ibnu Hajar) katakan, di antaranya adalah Ibnu Al
Mubarak dan An-Nasa'i dalam kitab Al Kubra. Demikian juga

riwayatnya yang terdapat dalam naskah yang terpercaya dari riwayat

An-Nasafi yang berasal dari Imam Bukhari, dengan makna yang

sama. fata li6lr danig,6|t adalah bentuk jamak dun'Lie) (lembut atau

halus). Hadits-hadits ini disebut demikan karena masing-masing

mengandung sesuatu yang menimbulkan kelembutan di dalam hati.

Ahli bahasa berkata, "i51' uduluh 'r;}t (kasih sayang), lawannya iiiir
(kasar). Orang yang sangat pemalu disebut, it;;y *:U't (wajahnya

merona karena malu)."

Ar-Raghib berkata, "Bila |J}, (kelembutan atau kesantunan)

terdapat di dalam tubuh, maka kebalikannya adalah 'i't" tt (kurang

ajar atau tidak sopan), seperti kalimat OJi"e:i (kain yang halus) dan

"A4* t+f (kain yang kasar). Apabila itu terdapat dalam jiwa, maka

kebalikannya adalah 'r;.a, (keras), seperti kalimat viiir g;91 @erhati

lembut) dan.jir *"ri @erhati keras)."

Al Jauhari berkata, ";i{3it 'O-i.j berarti menghaluskan tutur
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kata."

L(-il$'inLlt ,u"rit',y ;fS W"O'*U;tt*tt. (Dua nihnat yang

sering membuat manusia tertipu, yaitu sehat dan waktu senggang).

Demikian redaksi yang dikemukakan oleh semua periwayat, namun

Imam Ahmad menyebutk m, 'ibrt 
7f;ir (Waktu senggang dan

sehat). Abu Nu'aim meriwayatkannya dalam kitab Al Mustakhraj dari
jalur Ismail bin Ja'far, Ibnu Al Mubarak dan Waki', semuanya

meriwayatkannya dari Abdullah bin Sa'id deng an sanad-nya, 'zbt

/6t'U H ry"O# gUth,Lt-iti (Sehat dan waktu senggang adalah

dua nihnat dimana banyak manusia tertipu di dalamnya), tanpa

menjelaskan menurut versi siapa redaksi ini. Selain itu, Ad-Darimi
meriwayatkannya dari Makki bin Ibrahim, gurunya Imam Bukhari

dalam hadits ini dengan redaksi, yt f)g4 ot-;J,k Lty'lfttLlbt
(Sesungguhnya sehat dan waktu senggang adalah dua nikmat di
antara nilcrnat-nilcrnat Allah). Sedangkan redaksi selebihnya sama.

Redaksi tambahan ini, yakni :, f.,y (Di antara nikmat-nikmat Atlah)

disebutkan juga dalam riwayat Ibnu Adi yang telah disinggung.

9r-l;j;.(Dua nihnar) adalah bentuk mutsanna (kata ganda) dari

ftn6 kii, artinya kondisi yang baik. Ada juga yang berpendapat bahwa

itu adalah manfaat yang berpengaruh sebagai wujud kebaikan

terhadap pihak lain. Kata maghbuun berasal dari kata ghabn, bisa juga

dibaca ghaban (tipuan). Menurut Al Jauhari, tipuan yang berhubungan

denganjual beli disebut ghabn, sedangkan yang berhubungan dengan

pendapat (pikiran) adalah ghaban. Berdasarkan ini, maka keduanya

adalah benar dalam hadits ini, karena orang yang tidak menggunakan

kedua nikmat tersebut dengan semestinya berarti dia tertipu, sebab dia

telah menjualnya dengan harga murah dan pendapatnya dalam hal itu
tidak terpuji.

Ibnu Baththal berkata, "Makna hadits ini adalah, seseorang
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tidak dianggap memiliki waktu senggang sehingga dia mempunyai

waktu luang dalam keadaan sehat. Barangsiapa memiliki waktu luang

dan berbadan sehat, hendaknya tidak tertipu sehingga meninggalkan

kesyukurannya kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan

kepadanya. Di antara bentuk kesyukuran itu adalah melaksanakan

perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Sedangkan orang yang

terbuai dalam hal itu, berarti dia telah tertipu. Sabda beliau, i";f
crr ''Jt (Banyak manusia) mengisyaratkan batrwa hanya sedikit orang

yang dapat memanfaatkannya."

Ibnu Al Jauzi berkata, "Adakalanya seseorang berada dalam

keadaan sehat narnun tidak memiliki waktu senggang karena

disibukkan oleh urusan dunia. Ada juga yang berkecukupan (sehingga

memiliki waktu senggang) namun tidak sehat. Bila kedua kondisi ini
berkumpul, sementara yang bersangkutan lebih dikuasai oleh rasa

malas, berarti dia telah tertipu. lntinya, dunia adalah ladang akhirat, di

dalamnya ada pemiagaan yang keuntungannya akan tampak di

akhirat. Orang yang mampu memanfaatkan waktu senggang dan

sehatnya untuk menaati Allah, maka dia akan bahagia, sedangkan

orang yang menggunakannya untuk maksiat terhadap Allah, maka dia

telah tertipu, karena setelatr kesenggangan akan datang kesibukan, dan

setelah sehat akan datang sakit.

Ath-Thaibi berkata, 'Nabi SAW membuat perumpamaan

orang mukallaf itu bagaikan pedagang yang mempunyai modal. Dia

mencari keuntungan dengan tetap mempertahankan modal yang ada.

Caranya adalah dengan memilih mitra kerjanya yang baik di samping

harus disertai kejujuran dan kecerdikan agar tidak tertipu. Begitu pula

dengan sehat dan waktu senggang. Keduanya adalah modal yang

harus digunakan untuk meningkatkan keimanan kepada Allah,

mengendalikan hawa nafsu dan melawan musuh agama agar

memperoleh keuntungan dunia dan akhirat. Hal ini senada de.ngan

firman Allah dalam suratr Ash-Shaff ayat 10, '# i:W &;<itt It
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{)l qr# A $ukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang

dapat menyelamatkan kamu dari adzab yang pedift?). Untuk itu,
sebaiknya manusia tidak menuruti hawa nafsu dan menghindari

interaksi dengan syetan agar modal dan keuntungannya tidak hilang.

Sabda beliau dalam hadits ini, urt-llt ',H # V"o,rU (Yang

banyak membuat manusia tertipu) adalah senada dengan firman Allah

dalam surah Saba' ayat 13,')!i!t q;*"U ,trj (Dan sedikit sekali

dari hamba-hamba-Ku yang berterima kasih)."

Al Qadhi Abu Bakar Al Arabi berkata, "Ada perbedaan

pendapat mengenai nikmat pertama yang diberikan Allah kepada

hamba. Ada yang mengatakan keimanan, ada yang mengatakan

kehidupan, dan ada juga yang mengatakan kesehatan. Pendapat

pertama dalam hal ini lebih tepat, karena itu adalah nikmat yang

mutlak. Sedangkan hidup dan sehat, keduanya adalah nikmat duniawi,
dan tidak dianggap sebagai nikmat hakiki kecuali bila disertai dengan

keimanan. Karena terkadang banyak manusia yang tertipu dengan

hilangnya atau berkurangnya keuntungan mereka. Orang yang

membiarkan dirinya memperturutkan hawa nafsu yang cenderung

menyuruh berbuat buruk dengan selalu berleha-leha sehingga tidak
mengindahkan batas-batas dan melakukan ketaatan, maka dia telah

tedpu. Demikian juga dengan orang yang mempunyai waktu
senggang, karena orang yang sibuk kadang bisa dimaafkan, sedangkan

orang yang memiliki waktu senggang tidak."
t.".?ta-"i1fiA a,'V Jttt (Abbas Al Anbari berkata). Dia adalah Ibnu

Abdul erfri-. Ibnu Majah meriwayatkan riwayat ini dari Al Abbas

tersebut, dia mengatakan dalam kitab ls-Sunan pada pembahasan

tentang zuhud bab hikmah,Uft P, * i. ,fiit $:rt @t Abbas bin

Abdul Azhim Al Anbari menceritakan kepada kami),lalu disebutkan

redaksi yang srlma.

Al Hakim berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Al
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Mubarak dalam kitabnya, dari Abdullah bin Sa'id dengan sanad ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i
meriwayatkannya dari jalurnya. At-Tirmidzi berkata, "Lebih dari satu
orang yang meriwayatkannya dari Abdullah bin Sa'id secara marfu,,
namun sebagian dari mereka meriwayatkannya secara mauquf pada
Ibnu Abbas. Tentang masalah ini ada juga riwayat yang berasal dari
Anas RA."

Al Ismaili meriwayatkannya dari berbagai jalur, dari Ibnu Al
Mubarak, kemudian dari dua jalur, dari Ismail bin Ja'far, dari
Abdullah bin Sa'id, kemudian dari jalur Bundar, dari yahya bin Sa,id
Al Qaththan, dari Abdullah seperti itu, lalu dia berkata, ..Bundar

berkata, 'Kemungkinan Yahya bin Sa'id menceritakannya namun
tidak marfu"."

Ibnu Adi meriwayatkannya dari jalur lainnya, dari Ibnu Abbas
secara marfu'.

,;\i'p.tt'* r Pi i,Sa Sai *ht Q* ,;t ,f (Dari

Nabi SAW, beliau bersabda, "Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali
kehidupan akhirat). Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan dengan
redaksi, 

'Jtt 
nf, * h, ,V Ct 

";tt 
6olr*o Nabi SAW bersabda).

ir+litt lGili db6 (Maka perbaikilah golongan Anshar dan

golongan Muhajirin). Pada pembahasan tentang golongan Anshar
telah dikemukakan perbedaan riwayat pada lafazh Syu,bah, bahwa
riwayat itu digabungkan dengan riwayat Syu'bah dari eatadah, dari
Anas disertai tambahan dari periwayat yang menambahinya, dan
bahwa itu terjadi pada perang Khandaq sehingga sesuai dengan hadits
Sahal bin Sa'ad yang disebutkan setelahnya. Redaksi tambahan itu
adalah bahwa mereka (para sahabat) mengat akan, tlslLi t9\U. ;rr"$ $;
Er;|fEV .t:s.1q4;.6 ,t{r1Jr $ lxamrtah orang-orang yang berbai,at

kepada Muhammad untuk senantiasa berjihad selama kami masih
hidup. Lalu beliau menjawab merekn dengan ucapan itu). Dalam
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pembahasan tentang perang Khandaq juga telah dikemukakan riwayat
yang lebih lengkap dari jalur Abdul Azizbrn shuhaib, dari Anas RA.
Sedangkan dalam jalur periwayatawrya yang berasar dari Humaid,
dari Anas disebutkan bahwa peristiwa itu terjadi di pagi hari yang
dingin, dan tidak ada para budak yang beke{a untuk mereka. Ketika
beliau melihat mereka lelah dan lapar, beliau mengucapkan lafazh
tersebut.

'qrJirt &J:3'bJnt W- *i $aat itu beliau sedang menggali

sementara kami mengangkut tanah). Telah dikemukakan pada
pembahasan tentang keutamaan golongan Anshar dari riwayat Abdul
AzizbinAbi Hazim, dari ayahnya, dari Sahal, *Se?n, eU, e;
Gl.jdr o'l*;" eJ *:, (Nabi sAW keruar sementara mereka sedang

menggali parit).

Kesimpulannya, di antara mereka ada menggali bersama Nabi
SAW, dan ada juga yang mengangkut tanah.

t i'H.: (Dan beliau melihat kami). Dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan dengan redaksi, Li ;i (Dan beliau melewati

kami).

'jrJ (Maka ampunilah). pada pembahasan tentang perang

Khandaq telah dikemukakan redaksi, rtZ-:\ir}5$.'gi,6 g"*"
ampunilah golongan Muhajirin dan Anshar). Sebagian redaksi yang
dinukil pada riwayat ini berirama (yakni bagian pertama diakhiri kata
aakhirah, bagian keduanya diakhiri dengan kata muhaajirah), nirmun
mayoritasnya tidak. Kemungkinan redaksi ini diungkapkan dalam
bentuk berirama tanpa disengaja sehingga tidak termasuk kategori
sya'ir. Kedua hadits ini mengisyaratkan bahwa kehidupan dunia ini
hina karena kerap diliputi kesulitan dan cepat punah.

Ibnu Al Manayyar berkata, .'Kaitan penyebutan hadits Anas
dan hadits sahal beserta hadits Ibnu Abbas dalam judul ini adalatr,
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karena banyak manusia yang tertipu dalam kondisi sehat dan memiliki

waktu luang, yaitu lebih mementingkan kehidupan dunia daripada

kehidupan akhirat. Oleh karena itu, Imam Bukhari mengisyaratkan

bahwa kehidupan yang menyibukkan mereka itu sebenarnya tidak ada

apa-apanya, bahkan kehidupan yang mereka kesampingkan itulah

yang sebenarnya harus diupayakan, karena orang yang melalaikannya

berarti telah tertipu."

2. Perumpamaan Dunia di Akhirat Kelak

e."j#)'&?osr'Ar: 4:.J ffu, i;rtq;r c'f;1 :)*'irr',
e u:;;^'.A 4 j,u,,Srrlij, '*bi *,W,rli'li1 ,1rjl'li
'at+Sr 61 ,i:r jart yt'r}*'t'-* i\b g:;7i e3 ,6$, L';ii

Dan firman Allah, "Bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu

hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan

bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang

banyalvtya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya

mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan

kamu lihat warnanya kuning kemudian hancur. Dan di akhirat (nanti)

ada adzab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya.

Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang

menipu." (Qs. Al Hadiid [57):20).

.<i:Atie 11 gtur
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c Y'; e?';'i';-*i r:)i\t & '!:t L;;'Jv P ?
- to/ $. o, olH -F b)t )ta, F ei'::tl: ,Q,' 6's 6!nr ,y ;+ "*';t

.tg C', qttll

6415. Dari Sahal, dia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW

bersabda, 'Tempat cambuk di surga lebih baik daripada dunia dan

seisinya, dan sungguh berangkat di pagi hari atau sore hari di ialan
Allah adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya'."

Keterangan Hadits:

(Bab Perumpamaan Dunia di Akhirat). Redaksi ini merupakan

bagian dari lafazh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi

dan An-Nasa'i dari jalur Qais bin Abi Hazim, dari Al Mustaurid bin

Syaddad secara marfu', 'a;:)c|€'bi S&;r; rp ff ,:i\i e q!fur u lrrl

'-'J-iW,li' ,.,2 (Demi Atlah, dunia di akhirat bagaikan salah

seorang dari kalian yang mencelupkan jarinya di laut, lalu lihat apa

ada pada jarinya). Sanad hadits ini bersambung hingga tabi'in sesuai

dengan kriteria lmam Bukhari, karena dia tidak meriwayatkan riwayat

Al Mustaurid. Ia menyebutkan hadits Sahal bin Sa'ad, e y'J. e.',
W6j[i1*Jr Cf "? *-.Sr (Tempat cambuk di surga lebih baik daripada

dunia dan seisinya). Karena kadar cambuk di surga lebih baik

daripada dunia, maka yang setara dengan dunia bila berada di surga

tentu lebih rendah daripada kadar cambuk. Dengan demikian, hal ini

senada dengan apa yang ditunjukkan oleh hadits Al Mustaurid.

Penjelasan tentang sabda beliau, )itt SJ e'rtJlJ. (Berangkat di pagi

hari di jalan Allah.) telah dikemukakan pada pembahasan tentang

jihad.

Al Qurthubi berkata, "Ini senada dengan firman Allah dalam
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surah An-Nisaa' ayat 77, i4i qrfur L6 & (Katakanlah, 'Kesenangan

di dunia ini hanya sebentar'.). Hal ini bila dibandingkan dengan

dzatnya, namun jika dibandingkan dengan akhirat, maka dunia tidak
ada nilainya dibanding akhirat. Allah menyebutkan itu hanya sebagai

perumpamaan agar lebih bisa dicerna, jika tidak tentu tidak sebanding

antara yang fana dengan yang kekal. Itulah yang diisyaratkan oleh

sabda Nabi SAW ,'*'ie'W (ah lihat opa yang ada di jarinya).

Intinya, kadar air laut yang menempel pada jari itu tidak ada apa-

apanya dibandingkan dengan banyaknya air laut. Demikian juga dunia

bila dibandingkan dengan akhirat. Kesimpulannya, dunia ini laksana

air laut yang menempel pada jari, sedangkan akhirat adalah lautnya."

Catatan:

Ada perbedaan redaksi pada kata /i. Ar-Ramahurmuzi

menyebutkan, bahwa orang-orang Kufah meriwayatkannya dengan

kata ji, lalu mereka menetapkan bahwa kata kerja itu kembali

kepada kata'|!-,z.)' (*il karena muannats. Sementara orang-orang

Bashrah meriwayatkannya dengan kata ji, dimana kata kerja

tersebut kembali kepada kata pr Qaut).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bisa juga kembali kepada orang
yang mencelupkan tangan ke laut.

t':F Ls-lt jr e:+i r;,tur iu;ir di ,Sw'i!ti (Firman

Allah Ta'ala, "Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah

permainan dan suatu yang melalaikan ... kesenangan yang menipu.")

Demikian yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar, sedangkan dalam

riwayat Karimah, ayat ini disebutkan secara lengkap. Kata t-l.ii
disebutkan dengan harakat fathah pada huruf hamzah, karena awal

ayat ini adalah r;rfur iqiir 6 tiby(Ketahuilah, bahwa sesungguhnya
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kehidupan dunia irz). Seandainya tidak mencantumkan sisa ayatnya,

tentu itu dibolehkan dengan anggapan bahwa Imam Bukhari
memaksudkan ayat yang terdapat di dalam surah Al Qital (surah

Muhammad), yaitu firman Allah dalam surah Muhammad ayat 36, t 31

€'t:*i ** r-J : r*i'ot: "A :L+J [tirr'arilr lsrrunggrt nyo

kehidupan dunia hanya permainan dan senda gurau. Dan jika kamu

beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu).

Ibnu Athiyyah berkata, "Yang dimaksud dengan kehidupan

dunia dalam ayat ini adalah yang khusus untuk dunia, sedangkan yang

mengandung ketaatan dan hal-hal yang memang harus dilakukan
untuk bisa melakukan ketaatan, maka bukanlah yang dimaksud di sini.
Perhiasaan yang dimaksud adalah sesuatu yang digunakan sebagai

hiasan untuk memperindah sesuatu. Sedangkan berbangga-bangga

biasanya terjadi pada nasab sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab.

Gambarannya, seseorang terlahir, lalu besar, kemudian berusaha

mencari harta, mengupayakan untuk dapat memiliki anak, dan

menjadi pemimpin. Setelah itu dia berangsur-angsur menurun karena

semakin melemah dan tua, bahkan mungkin juga sakit-sakitan, lalu
meninggal. Riwayatnya pun berakhir dan hartanya menjadi milik
orang lain (para ahli warisnya). Kondisinya seperti tanah yang terkena
hujan, lalu menumbuhkan tanaman yang bagus nan indah, kemudian
menguning, rontok dan berguguran, dan akhirnya hancur."

Dia berkata, "Ada perbedaan pendapat mengenai yang

dimaksud dengan 1r-i3r (orang-orang kafir)dalam ayat ini. Ada yang

mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang yang kufur terhadap

Allah, karena dia sangat mengutamakan dunia dan membanggakan

keindahannya. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud

adalah para petani. Makna ini diambil dari kalimat, ,/)\i ;.',*J ,5,
artinya menutup biji di tanah (menanam). Mereka disebutkan secara

khusus karena mereka adalah orang yang paling mengerti tentang

tanaman, sehingga kekaguman mereka adalatr kekaguman yang
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hakiki."

Di akhir ayat disebutkan, L-1: "o* a77i ,l.i @an di akhirat

[nantiJ ada adzab yang keras). Menurut Ar Farra', tidak boleh waqaf
(berhenti) pada kata !+:, karena redaksinya secara langkap adalah, $
u, * )t )lt ,?y;; tl: L-*',:rjb ri1(bahwa itu bisa berupa adzab yang

keras, dan bisa berupa ampunan dari Allah beserta keridhaan-Nya).,,

Sementara menurut yang lain, lebih baik waqafpad,akata L-:$,

karena dengan begitu mengandung kesan yang lebih mendalam
membuat pendengamya tidak mementingkah dunia. Maksudnya
adalah bagi orang-orang kafir. Selanjutnya dimulai lagi dengan, iloj
"Ot| =trj2 

lt're (Dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya).

Maksudnya, ampunan serta keridhaan-Nya untuk orang-orang
beriman.

Salah satu pendapat menyebutkan, bahwa firman-Nya, d)
ag\i lOan di akhirat [nantifiadalah bagian dari ayat, UrL-lr 'aVSr r;\

Xi+i (Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan

suatu yang melalaiknn), dimana bagian pertama merupakan sifat
dunia, yaitu permainan dan sebagainya yang telah disebutkan,
sedangkan bagian keduanya adalah sifat akhirat, yaitu adzab yang
keras bagi yang berbuat maksiat, dan ampunan serta keridhan bagi
yangtaat. Sementara redaksi Oagran akhir ayat), $LJr 'a6jt 61@an

kehidupan dunia ini tidak lain) adalah penegas kalimat sebelumnya,
yakni menipu orang yang hanya mementingkan dunia.

Setelah Al Ghazali mengemukakan hadits Al Mustaurid dalam
kitab Al lhyaa', dia mengomentarinya sebagai berikut, "Ketahuilah
bahwa perumpamaan dunia dalam kelalaian mereka adalah laksana
suatu kaum yang menaiki sebuah perahu hingga mencapai sebuah
pulau yang subur dan hijau, lalu mereka turun di pulau tersebut untuk

14 _ FATIIUL BAARI



memenuhi keperluan mereka, lalu nahkoda mengingatkan mereka agar

tidak tertinggal di pulau itu dan memerintahkan mereka agar tinggal

sekadar keperluan mereka. Setelah itu dia memperingatkan mereka

bahwa perahu akan segera berangkat dan meninggalkan mereka.

Sebagian mereka ada yang bersegera kembali ke perahu sehingga

mendapat tempat yang bagus dan lapang. Sementarayang lain terbagi

menjadi beberapa golongan: Golongan pertama adalah orang-orang

yang terbuai memandangi bunga-bunga pulau itu yang indah nan

mempesona, sungai-sungainya yang mengalir jernih, buah-buahnya

yang segar serta perhiasan-perhiasannya yang gemerlapan, kemudian

mereka tersadar lalu segera menuju perahu, namun tempat yang

mereka dapat lebih sempit daripada orang-orang yang sudah lebih

dulu ke perahu.

Golongan kedua seperti yang pertama, namun lebih terpesona

dengan perhiasan-perhiasan dan bunga-bunga pulau tersebut sehingga

tidak membiarkan dirinya melewatkannya. Mereka kemudian

mengambil sebanyak mungkin apa yang dapat dibawanya, sehingga

mereka sibuk mengumpulkannya dan membawanya ke perahu.

Tatkala sampai di perahu, mereka hanya mendapatkan tempat yang

lebih sempit daripada yang didapati oleh golongan pertama, namun

mereka tidak rela membuang barang yang dibawanya sehingga

memberatkannya. Tidak berapa lama kemudian bunga-bunga yang

dibawanya layu dan buah-buahannya pun mengering dan diterbangkan

angin, maka tidak ada lagi alasan kecuali membuangnya agar bisa

menyelamatkan dirinya.

Golongan ketiga adalah orang-orang yang terhanyut dalam

gemerlapnya keindahan pulau itu dan melalaikan pesan sang nakoda,

kemudian mereka mendengar seruan, lalu berjalan namun mendapati

perahu sudah bertolak. Mereka kemudian menetap di pulau itu hingga

menemui ajal.

Golongan keempat adalah orang-orang yang lebih lalai lagi

tatkala mendengar senran sang natrkoda. Setelah perahu bertolak
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mereka tercerai berai, di antara mereka ada yang diterkam binatang

buas, ada yang membenturkan kepalanya hingga meninggal, ada yang

mati kelaparan, dan ada pula yang dipatuk ular. Demikianlah
perumpamaan para penghuni dunia dalam kesibukan mereka mengejar

kemewahan dunia yang segera sima dan kelalaian mereka terhadap

akibat perbuatan mereka. Betapa buruknya orang yang mengklaim

bahwa dirinya pandai lagi cerdik, padahal dia tertipu oleh emas, perak,

keharuman bunga-bunga dan kesegeran buah-buahan, padahal semua

itu tidak akan menyertainya setelah mati."

3. sabda Nabi SAW, do- iE-'tl";-.f 'ttrg [jfur .J T "toditot,

engkau di dunia rrpuri'*oog o:ring atau pengemhara."

/^
4-1, dl

dl-: J

6416. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Rasulullah

SAW meraih bahuku lalu bersabda,'Jadilah englau di dunia seperti

orang asing atau pengembaro'."

Ibnu Umar pemah berkata, "Bila engkau berada di sore hari,

maka janganlah engkau menanti pagi hari, dan bila engkau berada di
pagi hari, maka janganlatr engkau menanti sore hari. Ambillah dari

waktu sehatmu untuk sakitmu dan dari hidupmu untuk matimu."

Keteransan Hadits:

(Bab Sabda Nabi SAW, "Jadilah engkau di dunia seperti
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orang asing). Demikian judul yang disebutkan dari penggalan
haditsnya. lni mengisyaratkan bahwa hadits ini marfu,kepada Nabi
SAW, dan bahwa yang meriwayatkannya secara mauqufkurang dari
itu.

e4L, *) * lr' ..,La in' jy-j ,i?i lRasulullah SAW meraih

bahuku).Ini menjelaskan redaksi yang tidak jelas dalam riwayat Al-
Laits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,6yi u* jli (Meraih

sebagian tubuhku).

F 4G'ti ";-i Or.f( gfur e'6 eaditah engkau di dunia

seperti orang asing atau pengembara). Ath-Thaibi berkata, "Kata .1(

(atou) ini tidak menunjukkan makna keraguan tapi menunjukkan
makna pilihan dan pembolehan.',

Yang lebih baik kata tersebut dimaknai Jj (bahkan). Jadi,

beliau menyerupakan orang yang menjalani kehidupan ini dengan
orang asing yang tidak mempunyai tempat menetap untuk ditinggali.
Setelah itu beliau meningkatkan lagi statusnya dan menyerupakannya
dengan pengembara, karena orang asing terkadang dapat tinggal di
suatu negeri yang asing. Berbeda halnya dengan pengembara yang
tengah menuju suatu negeri yang jauh, dia dipisahkan oreh rembah-
lembah yang curam, gurun-gurun yang membinasakan, dan para
perompak jalanan. orang yang kondisinya semacarn itu tentu enggan
untuk tinggal atau menetap walau hanya sebentar. oleh karena itu,
Imam Bukhari menyambungnya dengan ucapan Ibnu Umar, 'r*^il $t

Lt l,:*lt *fr \i (Bila engkau berada di sore hari, maka janganlah

engkau menanti pagi hari...) dan :ir.at ,[jf .# :,\, '{,"*j;1 
(Dan

anggaplah dirimu termasuk ahli kubur). Artinya, lanjutkanlah dan
jangan melemah, karena jika engkau mengendur, maka akan te{ebak
dan binasa di lembah-lembah itu.

Inilah pengertian objek yang diserupai, sedangkan yang
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diserupakan yaitu, '*A|!rt+ b :ei (Pergunakanlah dari sehatmu

untuk sakitmu). Maksudnya, umur itu tidak lepas dari kondisi sehat

dan sakit, karena itu jika engkau sedang sehat, maka berjalanlah
menuju tujuan dan tambahkanlah jarak yang bisa ditempuh sesuai

kekuatanmu selama engkau memiliki kekuatan, sebab tambahan itu
bisa menggantikan bagian yang mungkin terlewatkan ketika sakit atau

tak berdaya. Abdah menambahkan dalam riwayatnya dari Ibnu Umar,

f,L.lr G of': ,'oV |!fi? iirr -riii (sembahlah Allah seakan-akan engkau

melihat-Nya, dan jadi\lt engkau di dunia). Al-Laits menambahkan

dalam riwayatnya, |-4r Fi ,*',!rii i'J (Dan anggaplah dirimu

termasuk ahli kubur). Sedangkan dalam riwayat Sa'id bin Manshur

disebutkan, F'1;i.'AJSt (Dan seakon-aksn engkau adalah

pengembara).

Ibnu Baththal berkata, "Karena orang asing tidak banyak

mengenal orang, bahkan merasa khawatir terhadap mereka, sebab

hampir tidak ada orang yang bersikap ramah terhadapnya saat

dilewatinya. Oleh karena itu, dia merasa hina dan diliputi rasa takut.

Demikian juga pengembara, dia tidak dapat menyelesaikan

perjalanannya kecuali dengan kekuatan yang dimilikinya dan dengan

meringankan beban-beban bawaannya, tanpa menetap di suatu tempat

di tengah perjalanannya, karena itu akan menghalangi pe{alanannya

beserta perbekalan dan hewan tunggangannya yang dapat

mengantarkannya kepada tujuan. Hal Ini mengisyaratkan perlunya

bersikap zuhud terhadap dunia dan berupaya untuk mengambil

kekayaan dunia hanya sekadar untuk nafkah. Demikian juga seorang

musafir, dia tidak memerlukan bekal melebihi yang diperlukan untuk

sampai kepada tujuannya. Begitu juga seorang mukmin di dunia, dia

tidak memerlukan banyak kemewahan dunia kecuali sekadar yang

dapat mencukupi kebutuhan selama di dunia."

Menurut pendapat lain, hadits ini merupakan pokok anjuran

untuk tidak mengutamakan dunia, bersikap zuhud, mengakui kehinaan
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dunia, dan merasa cukup dengan harta secukupnya.

An-Nawawi berkata, "Makna hadits ini adalah, janganlah

engkau condong kepada dunia, janganlah engkau menjadikannya

sebagai negeri tempat tinggal, janganlah engkau bisikkan pada dirimu
untuk menetap di dalamnya, dan janganlah engkau terpikat dengan

apayangtidak diinginkan oleh orang asing di negeri lain."

Yang lain berkata, "Pengembara adalah orang menempuh

perjalanan untuk menuju negerinya. Jadi, seorang manusia di bumi

bagaikan seorang budak yang diutus majikannya untuk suatu

keperluan ke negeri lain. Tugasnya adalah segera menyelesaikan

misinya di negeri asing tersebut kemudian kembali ke negerinya dan

tidak terpikat dengan sesuatu yang ada di sana."

Ada juga yang berkata, "Maksudnya, hendaknya seorang

mukmin memposisikan dirinya di dunia sebagai orang asing sehingga

hatinya tidak terpikat dengan sesuatu yang ada di negeri asing, tetapi

hatinya lebih cenderung terpikat dengan negeri tempat kembalinya.

Selain itu, dia menjadikan keberadaannya di dunia sekadar untuk

menyelesaikan keperluannya dan mempersiapkan diri untuk kembali

ke negerinya. Atau sebagai musafir yang tidak menetap di suatu

tempat dan senantiasa be{alan menuju negeri tempat tinggalnya."

i'*j-e ';1.yis€1(Dan lbnu (Jmar pernah berkata). Dalam

riwayat Al-Laits disebutkan, |i,.,-,,.ioi ri1.:fiL iy d.!r53 (Oan lbnu

Umar pernah berkata kepadala4 "Bila engkau berada di pagi hari).

'd'i f ',e'*i (Ambillah dari sehatmrz). Maksudnya, ketika

sehatmu.

"!-??. 
(Untuk sakitmu). Dalam riwayat Al-Laits disebutkan,

'4;A, (Untuk sakitmu). Artinya, pergunakanlah kesehatan itu untuk

ketaatan, sehingga bila ada kekurangan saat sakit maka tidak perlu

menambalnya.
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-g:.'i) 8A|y3 (Dan hidupmu untuk matimu). Dalam riwayat

Al-Laits disebutkan,'$.'i'p lS"Urtum matimu) dan tambahan, 1'..#$

r1-a a ;r O 1' ,p 6- q:itt (Karena sesungguhnya wahai hamba Altah,

esok engkau tidak tahu siapa namamu). Maksudnya, apakah akan

disebut orang bahagia atau orang sengsara. Artinya, bukan nama dia

karena narna itu tidak berubah. Ada juga yang berpendapat bahwa

maksudnya adalah apakah dia orang hidup atau orang mati.

Selain itu, ada riwayat lain yang semakna dengan ini dari Ibnu

Abbas yang diriwayatkan oleh Al Hakim secara marfu', iu' & dt 01

;!;i-r') {+-p',y U.* :,rJe Sl r:,V qr.:w''rj Jtr..}'Jt|',J') *
or.|j-S wA :,3U;&'F'*,'t:,'! i',y lqi,:$;i p got *o

Nabi SAW bersabda kepada seorang laki-laki saat beliau

menasehatinya, "Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal
lainnya, yaitu: Masa mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum

sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, senggangmu sebelum sibukmu,

dan hidupmu sebelum matimu. ") hadits ini diriwayatkan juga oleh

Ibnu Al Mubarak dengan sanad yang shahih dai Mursal Amr bin

Maimun.

Seorang ulama berkata, "Perkataan Ibnu Umar itu disarikan

dari hadits marfu ', dan itu mengandung tujuan puncak dari pendeknya

angan-angan, dan bahwa orang yang berakal ketika berada di sore hari

hendaknya tidak menanti waktu pagi, dan bila berada di pagi hari

tidak menanti sore hari, bahkan senantiasa menduga bahwa ajal akan

menjemputnya sebelum waktu tersebut tiba."

Dia berkata, "Maksudnya, i!'L4|H'iJ (Ambillah dari

sehatmu) adalah berbuatlah sesuatu yang akan engkau dapatkan

manfaatnya setelah matimu, dan penuhilah waktu sehatmu dengan

amal shalih, karena sakit kadang datang tiba-tiba sehingga

menghalangi berbuat amal shalih. Oleh karena itu, orang yang

menyia-nyiakan kondisi sehatnya dikhawatirkan akan sampai pada
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hari akhir tanpa bekal yang mencukupi.'

Hadits itu tidak bertentangan dengan hadits sebelumnya yang

disebutkan dalam kitab Ash-Shahih, i;€ r; ij iirr '?S |i6 :1 *st jef tll

qf A:* )fi(Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka

Allah menuliskan baginya apa yang biasa diamalkannya sewahu

seltat dan ketika tidak bepergian). Karena hal ini berlaku bagi orang

yang biasa melakukan amal shalih. Sedangkan peringatan yang

terdapat dalam hadits Ibnu Umar, diperuntukkan bagi orang yang

tidak biasa melakukan amal shalih, sebab ketika sakit, maka dia akan

menyesal karena telah meninggalkan amal shalih, dan ketika sakit

justru tidak mampu melakukannya, sehingga penyesalan tiada berguna

baginya.

Hadits ini menunjukkan bahwa guru dianjurkan untuk

menyentuh bagian tubuh murid ketika memberikan pengajaran dan

nasehat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keakraban dan untuk

menarik perhatian. Namun biasanya hal ini tidak dilakukan kecuali

terhadap orang yang cenderung kepadanya. Hadits ini juga

menunjukkan pembicaraan kepada satu orang dengan maksud kepada

orang banyak, sikap antusias Nabi SAW untuk menyampaikan

kebaikan kepada umatnya, dan anjuran untuk meninggalkan

kemewahan dunia.

4. Angan-Angan dan Panjang Angan-Angan

it+;t J3 ,3ti',u6 e*.,;t E\b )6t f 'ci| ,*) :SA br S',g,

,iifui '*.{t rfe| t't;,rlU

.Q'fi-

Dan firman Allah, "Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan

iliii> .e\it ir;'11 gfurJ:JL|
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dimasukkon ke dalam surga maka sungguh dia terah beruntung.
Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang
memperdayaken." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 1g5), "Biarkanlah mereka
(di dunia ini) makan dan bersenang-senong don dilaloikan oleh
angan-angan (kosong), maka kelak mereka akan mengetahui (akibat
perbuatan mereka)." (Qs. Al Hijr [15]: a).

Jq i;r,; ,.)1;1rr=,)'i r;'nr .),;rr:4.v ,ri ; ,* ,r,i;,

:ci dGk\)i?\i,6.i'ut;K ;; re y+r: p,
"tr:L 

\) Lt4 ri1 {?L- \)'J-.J ?'_)t ;rp,r.:!r

+*6rte;;)
Ali berkata, "Dunia berlalu sambil membelakangi sedangkan

akhirat berlalu sambil menghadap. Masing-masing dari keduanya
mempunyai banyak anak, maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan
jangan menjadi anak-anak dunia. Karena sesungguhnya hari ini adalah
amal dan tidak ada perhitungan, sedangkan esok yang ada hanyalah
perhitungan dan tidak ada lagi amal."

Kata bi muzahzihihi artinya menjauhkannya.

us.^rr-,t-b; F: rl;;ur J:rtCt"*,Jv ^-?nr *r, ir *?
ti^ jL.frq rfu Lls ,,4 rLrt; b jt e tb Ej ,6-.)

r:-;r,iCyi rt^ iSvr r)t e qrt ge a ,)t e L5$

g#-t ,lLi;rt; -* ,srt t.u,j ry..bLi i isi- y.,W,^Li
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ui (lJ-6 di*si

6417. Dari Abdullah RA, dia berkata, "Nabi SAW membuat

garis empat persegi, lalu membuat garis di tengahnya dan di luamya,

lalu membuat lagi garis-garis kecil di samping garis yang berada di
tengah, lalu bersabda,'Ini adalah manusia, dan ini adalah ajalnya
yang mengitarinya' -atau: 'Yang tengah mengitarinya',- dan yang

di luarnya ini adalah angan-angannya, sedangkan garis-garis kecil

ini adalah hal-hal yang merintanginya. Bila dia luput dari yang ini,

maka akan terkena oleh yang ini, dan bila luput dari yang ini, akan

terkena oleh yang ini'."

ilLLi';,:$,;t )\i'rr:Ut'uuittilli';:ls U;
.',. J...

.1J,6 4^:+j

tri r.r :jwL"b. *jrlbbt*uUtu i;v;;i *
' 'ttri 'uir iiv\yuts'i. te ,'^*i te1.?;

6418. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Nabi SAW membuat

beberapa garis lalu bersabda, "Ini adalah angan-angan dan ini
ajalnya. Ketika dia sedang begitu, tiba-tiba didatangi oleh garis yang
paling dekat."

Keterangan Hadits:

(Bab angan-angan dan panjang angan-angan). Kata al amal

berarti pengharapan yang disukai jiwa yang berupa panjang umur dan

bertambahnya kekayaan. Makna kata ini mendekati makna tamannii.

Ada yang mengatakan, perbedaan antara keduanya, batrwa al amal

adalah yang didahului oleh sebab, sedangkan tamannii adalatr

kebalikannya. Ada juga yang berpendapat, manusia hampir tidak

terpisahkan dari harapan, bila luput darinya, maka dia akan beralih
kepada angan-angan. Yang disebut dengan al amal adalah keinginan
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seseorang untuk mencapai sesuatu yang mungkin dicapainya, bila
luput, maka dia mengangankannya.

CIi ;,i uisaLir ,yiii )gtf ii3 d ,jwl'i', (Dan Firman

Allah, "Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam
surga maka sungguh dia telah beruntung. ") Demikian redaksi yang

disebutkan dalam riwayat An-Nasafi, sementara dalam riwayat
Karimah dan lainnya disebutkan hingga, i|-!i (Yang

memperdayakan). Sedangkan dalam riwayat Abu Dzar disebutkan

hingga redaksi, 3t*5'r-i (Maka sungguh dia telah beruntung).

Sebenamya yang dimaksud di sini adalah yang tidak tercantum dalam
riwayatnya, yaitu yang mengisyaratkan bahwa orang yang terbuai oleh
angan-angan tidak akan mendapatkan apa-apa, karena itu hanyalah
kesenangan yang memperdayakan. Dunia disamakan dengan

kesenangan, karena cenderung menipu dan memperdayai orang yang
menggandrunginya sehingga rela melakukan apa saja sehingga

menimbulkan kerusakan dan keburukan. Yang melakukan tipuan itu
adalah syetan. Itulah yang dimaksud dengan al gharuur, yaitu yang

menimbulkan tipu daya.

gyk, :- F 1 (bi muzahzihihi berarti menjauhkannya).

Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat An-Nasafi, begitu
pula redaksi ini disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dari Al Mustamli
dan Al Kasymihani. Makna firman-Nya,'Ct'') dalam ayat ini adalah

barangsiapa dijauhkan dengan janji. Asal makna y6ui;1' uduluh

menghilangkan. Barangsiapa dihilangkan dari sesuatu berarti telah
dijauhkan darinya.

Al Karmani berkata, "Kesesuaian ,!y9t iyirdengan judul bab,

bahwa di awal ayat ini disebutkan, g'_r;t aittS fJ T Qiaptiap yang

berjiwa akan merasakan kematian) dan di bagian akhirnya

disebutkan, $LJr iu+"ir uij (Kehidupan dunia itu tidak lain). Atat,
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bahwa firman-Nya,'CF )'7,^1, 1A o, ongs iap a dij auhkan) sesuai dengan

firman-Nya , g f'Z'# 6i (Padahal umur panjang itu sekali-kali

tidak akan meniauhkan), dandalam ayat itu terdapat redaksi, 7Ef \'1-

#'rijl1'H'; (Masing'masing mereka ingin agar diberi umur seribu

tahun).

L-fi\ .f#"': ti(.'U'i\l ,';:ij (Dan firman-Nya, "Biarkanlah

mereka [di dunia iniJ makan dan bersenang-senang. ") Demikian

redaksi yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar, sementara dalam

riwayat Karimah dan lainnya disebutkan hingga redaksi, b:t-{;t-

(Mengetahal). Kalimat 'iV1 lOan firman-Nya) tidak disebutkan dalam

riwayat An-Nasaf,r. Menurut jumhur, ini bersifat umum, sementara

jamaah berpendapat bahwa ini bersifat khusus untuk orang-orang

kafir, dan perintah di sini adalah bersifat ancaman. Selain itu, ayat ini

mengandung teguran keras kepada manusia agar tidak terbuai dengan

kenikmatan dunia.

'r;:,t: s'.r-lr 9)a\ ,1.* 1u ,*'sa'11tti berkata, "Dunia

berlalu ,o*bil membelakangi). Ini adalah penggalan dai atsar Ali
yang diriwayatkan secara mauquf dan marfu'. Pada bagian awalnya

terdapat redaksi yang sesuai dengan judul ini. Sedangkan dalam

riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al Mushannaf dan Ibnu Al
Mubarak dalam kitab Az-Zuhd, da.'i berbagai jalur, dari Isma'il bin

Abi Khalid dan Zubaid Al Ayami, dari seorang laki-laki dari bani

Amir yang dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebut Muhajir Al Amiri,

begitu juga dalam kitab Al Hilyah dari jalur Abu Maryam, dari

Zubaid,dari Muhajir bin Umair, dia menyebutkan, 6 J?i'01,!;9',SA
'J:* 6ii ,16Ar ,f W ,s;;;r iSt$ii .Jr\i l'*i'si|t L6y|Slo '-iei
'at;tl'cJ;i'tt C!,tst'oyj fi .i7li 4 ,y*t (Ali berkata, "sesungguhnya

yang paling al,'Lt khawatirkan terhadap kalian adalah menuruti hawa

nafsu dan panjang angan-angan. Menuruti hawa nafsu aknn
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menghalangi dari kebenaran, sedangkan panjang ongan-angan akan

membuat lupa akhirat. Ketahuilah, dunia itu berlalu sambil

membelakangi). Redaksi ini sama dengan asalnya.

Muhajir yang dimaksud adalah Al Amiri yang sebelumnya

tidak dikenal dan tidak diketahui perihalnya. Hadits ini juga

diriwayatkan secara marfu' yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-

Dunya dalam kitab Qishar Al Amal dari riwaYat Al Yaman bin

Khudzaifah, dari Ali bin Abi Hafshah maula Ali, ii ,iG S,f l rP ,f

#'# o';ui r;'*i lr ,jri pj *it ,p )t'J'i't (Dari Ati bin

Abi Thalib, bahwa Rasulullah SAW bersabdai "Sesungguhnya yang

paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah dua haD, lalu

disebutkan maknanya.

Al Yaman dan gurunya adalah orang yang tidak dikenal.

Disebutkan juga dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Abu

Abdillah bin Mandah dari Al Munkadir bin Muhammad bin Al
Munkadir, dari ayahnya, dari Jabir secara marfu '. Al Munkadir adalah

periwayat yang dha'fl Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ali bin Abi

Ali Al-Lahbi dari Ibnu Al Munkadir secara lengkap, namun dia juga

dha'tf. Pada sebagian jalur periwayatan hadits ini disebutkan, 7$ri
Ul3--rr ,|t;S;;* Jli-tsfui J'*3 J,it f 'f";f J.4 a'3art

(Memperturutkan hawa nafsu akan memalingkan hati kalian dari

kebenaran, sedangkan panjang angan-angan akan memalingkan

tujuan kalian kepada dunia).

Dari perkataan Ali ini, seorang ahli hikmah menyimpulkan,

bahwa dunia berlalu membelakangi sementara akhirat datang

menyongsong. Maka sungguh aneh orang yang menyongsong yang

berlalu dan membelakangi yang datang menyongsong.

Berkenaan dengan masalah tercelanya mengumbar angan-

ffigffi, hadits Anas RA yang diriwayatkan secara marfu'

menyebutkan, ue:i| ,&\i )*i,'jir ?*lt ,,rat!fi :rti!!r'o: ir;':1

26 - FATUTTL BAARr



$LJr o* @mpat hal termasuk kesengsaraan, yaitu: kakunya mata,

keras hati, paniang qngan-angan, dan rakus terhadap dunia). Hadits

ini diriwayatkan oleh Al Bazzar. Selain itu, diriwayatkan dari

Abdullah bin Amr secara marfu', 'liaj ,.#rs fralur$\\ g)^ J')f i*
F\\i++ Ult-l (Baiknya golongan pertama umat ini karena

kezuhudan dan keyakinan, dan hancurnya golongan akhir umat ini

karena kekikiran dan angan-angan). Hadits ini diriwayatkan oleh

Ath-Thabarani dan Ibnu Abi Ad-Dunya.

Suatu pendapat menyebutkan bahwa pendeknya angan-angan

adalah hakikat zuhud. Sebenamya tidak demikian, tapi itu adalah

sebab, karena orang yang pendek angan-angan cenderung bersikap

zuhud, sedangkan panjang angan-angan cenderung melahirkan

kemalasan untuk melakukan ketaatan, menunda-nunda tobat,

gandrung terhadap dunia, lupa akan akhirat dan hati menjadi keras.

Karena kelembutan hati dan kejemihannya akan tercipta dengan

mengingat mati, kuburan, pahala dan siksa, serta huru hara kiamat,

sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Al Hadiid ayat 16,

d;i |*t'r;\\ i4#. i(Lt lxemudian berlalulah masa yang paniang

atas mereka lalu hati mereka meniadi keras).

Ada juga yang berpendapat, barangsiapa yang angan-angannya

pendek, maka ambisinya sedikit dan hatinya bersinar. Karena ketika

dia membayangkan kematian, maka akan bersungguh-sungguh dalam

menjalankan ketaatan dan ambisinya terhadap dunia menjadi kecil.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Angan-angan itu tercela bagi manusia

kecuali bagi para ulama. Seandainya tidak ada angan-angan mereka,

tentulah mereka tidak akan mengarang kitab."

Yang lain mengatakan, angan-angan itu merupakan tabiat

semua manusia, sebagaimana yang nanti akan dikemukakan dalarn

hadits bab setelarrnya, ,f,ti i[g"srV,fY.J,t'3 -#3' -;d Jtr-l
(Hati orang yang sudah tua senantiasa muda dalam dua hal: cinta
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dunia dan panjang angan-angan).

Dalam angan-angan terkandung rahasia, sebab bila tanpa

angan-angan tentulah orang tidak akan senang dengan kehidupan dan
jiwanya tidak akan nyaman untuk melakukan perbuatan-perbuatan

duniawi. Sedangkan angan-angan yang tercela adalah angan-angan

yang diumbar dan tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat.

Oleh karena itu, orang yang selamat dari itu tidak harus

menghilangkannya. Berkenaan dengan hal ini disebutkan atsar dai,
Ali,'S-7t \"eq fi,t j ,qt:,.7 \ ,P'?rtt'Oy (Karena sesungguhnya

hari ini adalah amal dan tidak ada perhitungan, sedangkan esok

hanyalah perhitungan dan tidak ada lagi amal).

*jt G.eiir r.i; j\trV i,Ll t t'2 ,+ t)e pl, eb s,
J, '"91r d g+l' \J.E',y (Beliau kemudian membuat garis di tengahnya

dan di luarnya, lalu membuat lagi garis-garis kecil di samping garis
yang berada di tengah\. Ada yang berpendapat bahwa bentuknya

adalah sebagai berikut:
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1.

)

3.

4.

IIII-

5. Ibnu At-Tin
Menggambarkannya begini, iiTrEE

Gambaran pertama bisa dijadikan pedoman,.karena redaksi

hadits memang menunjukkan demikian. Kalimat OL.i'lt t.ta (Ini adalah

manusia) mengisyaratkan kepada titik yang berada di dalam. Kalimat

^-r"bi ,:f U+i t:,..jl ) (Dan ini adalah ajalnya yang mengitarinya)

mengisyaratkan kepada garis-garis tersebut. Ini adalah permisalan,

bukan berarti mengitarinya dengan jumlah tertentu. Halrini ditegaskan

oleh ucapan beliau dalam hadits Anas RA selanjutnya, 
"Jo-i*\ lrt-+\t

'q;\i (Tibaaiba ia didatangi oleh garis yang paling dekat), karena

beliau mengisyaratkan kepada garis-garis yang mengitarinya itu, dan

tentunya yang mengitarinya lebih dekat daripada yang di luarnya'

Kata@ (garis-garis) menunjukkan makna banyak. Kalimat liL.lf i;
(Ini adalah manusia), yakni garis ini adalah manusia sebagai

permisalan.
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i-j;,i' 9-.-a) (Sedangkan garis-garis ini). Dalam riwayat Al

Mustamil dan As-sarakhsi disebutkan,L jhAt l*s.

ptLTi (Hal-hal yang menghalangi), adalah bentuk jamak dari

kata ,pti, yaitu yang dapat dimanfaatkan di dunia untuk kebaikan

atau pun untuk keburukan. Sedangkan kata ,ir'/it Qebar) adalah

lawannya panjang. Kadang digunakan juga dengan arti barang-barang

selain emas dan perak (uang). Sedangkan yang dimaksud di sini

adalah yang pertama.

* e' (Kena). Maksudnya, mengenainya. Keempat isyarat ini

tampak sulit dicerna, karena garisnya hanya tiga. Al Karmani

menjawab, bahwa garis yang di dalam itu mempunyai dua bagian,

yaitu bagian yang berada di dalam adalah manusia, sedangkan bagian

yang berada di luar adalah angan-angannya. Yang dimaksud dengan

;rtr\i adalah musibah yang senantiasa mengincamya. Bila lolos dari

yang ini belum tentu lolos dari yang itu, bila lolos dari yang satu

belum tentu lolos dari yang lain, bila lolos dari semuanya dan tidak

tertimpa musibah lain yang berupa sakit, kehilangan harta atau

lainnya, maka dia telah diincar oleh ajal. Kesimpulannya, yang tidak

mati dengan pedang, pasti akan mati dengan ajal. Selain itu, hal ini

mengisyaratkan anjuran untuk pendek angan-angan dan mepersiapkan

diri menghadapi ajal. Diungkapkannya dengan kata;iilt yang berarti

gigitan beracun, menunjukkan musibah dan kebinasaan yang besar.

Dalam hadits Anas RA disebutkan, ;L'$, (garis-garis).

Penafsirannya telah dikemukakan dalam hadits Ibnu Mas'ud

sebelumnya.

U.LS'r-t # (Ketika ia sedang begitu). Dalam riwayat Al

Ismaili disebutkan dengan redaksi, ',!\ @"rrngan-angan). Sedangkan

dalam riwayat Al Baihaqi dalam kitab Az-Zuhd dattjalur lainnya, dari
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Ishaq disebutkan redaksi yang lebih lengkap, yaitu: b Vt $'b'J",
,iitii 'u;jr U.il.ul3r ,F', e,ti /\ P l*i 9rii 6 is'1iitJ # ,j,t j +u
t:,Vt'rre \l *t"tL;i. 13s1't, membuat garis-garis, dan membuat lagi

garis di samping, kemudian bersabda, "Tahukah kalian apa ini? Ini
adalah perumpamaqn manusia dan perumpamaan angan-angan.

Garis yang itu adalah angan-angan. Ketika dia sedang berangan-

angan, tibaaiba kematian mendatanginya.") Walaupun yang

disebutkan adalah garis-garis sedangkan yang dirincikan hanya dua

sebagai keterangan ringkasnya. Yang ketiganya adalah manusia, dan

yang keempatnya adalah malapetaka/rintangan-rintangan.

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Hammad bin Salamah,

dari Ubaidullah bin Abi Bakar bin Anas, dari Anas dengan redaksi, t*6

'^iri jt ,'*t j: ;,Sut ,qLUi;A ry i4 *33 .'dri tjhj ,i:sr s.r (Ini

adalah menusia, dan ini adalah ajalnya, seraya menempatkan

tangannya di belakangnya kemudian menghamparkannya, lalu

berkata, "Di sana angan-angannya, dan di sana ajalnya.")

Maksudnya, ajalnya lebih dekat kepadanya daripada angan-angannya.

At-Tirmidzi berkata, "Berkenaan dengan hal ini, ada hadits

yang diriwayatkan dari Abu Sa'id."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh

Ahmad dari Ali bin Ali, dari Abu Al Mutawakkil, darinya, 41";$br
,'Jtt j ,to$6 a,6t')" i ,?i * St )" t ,$-u u.,t_i')"'rL"t *vht
'rsi u;i ,'^i;i is't,ir;fi va (Sesungguhnya Nabi SAW menancapkan

sebuah ranting di hadapannya, kemudian menancapkan lagi ranting

lainnya di sebelahnya, lalu mencancapkan ranting yang ketiga agak

jauhan, lantas bersabda, "Ini adalah manusia, ini adalah ajalnya,

dan ini adalah angan-angannya.') Semua hadits ini intinya salna,

bahwa ajal itu lebih dekat daripada angan-angan.
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5. Orang yang Mencapai Usia Enam Puluh Tahun, maka Allah
tidak Menerima alasan pada Umurnya, Berdasarkan Firman

Anah, liit fi?j .S# ,J g -5;*"6 €'#i11"ooo apakah

Kami tidak memanjangkan umurmu dalam mass yang cukup untuk

berjikir bagi orang yang mau berfikir, dan (apakah tidak) datang

kepada kamu pemberi peringatan." (Qs. Faathir [35]: 37)

?. , ., , :.o.t IP dtf ot-f qtf
o -. . :r' ,.:. ., t1. i .,. i

.'a*, 34 a*! 
"= 

al>l >l

qF ,f 'o;k 
J.rt 9;e it at

6419. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
*Allah tidak lagi menerima alasan seseorang yang telah Dia

tangguhkan ajalnya hingga mencapai usia enam puluh tahun."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Hazim dan Ibnu Ajlan

dari Al Maqburi.

?nt'u--a'ri';"'; ti ri ,*-!t ;'^it G';i iJs uQ) rt f
' 

o. , - t ' 
/

'J'JU- \ ,i"rri ei * \t * ot'J';', Lil- ,'Jv &

fl; {*'r,ul!r 
"''-i c,,f, cfu ;jr

:'Jes 7W /tf -;; * t'-t;t-';; f 4iC
'.1- i. t". .." /
.a^L, -y\S * G.Fl

6420. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Sa'id bin Al Musayyab

mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah RA berkata, "Aku

mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Hati orang yang sudah tua

?nr ,ui iJv'&': +; i'
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senantiasa merasa mudq daram dua har, yaitu: cinra dunia danp a nj a ng an gan_ onga n, .,,

Laits berkata: Dari yunus 
-dan Ibnu wahab dari yunus-,

dari Ibnu Sfihab, dia berkata, "Sa'id dan Abu Saramah mengabarkankepadaku."

*- {*:r*h, _* 
^, 

J?, Jtr:Jb &ht *-*r;i *
asa V "& hr, .-!ir i*i,id, ij :p,,r * *'irn;,

642r ' Dari Anas RA, dia berkata, "Aku mendengar RasururahsAw bersabda, 'semakin tua anak Adam, semakin riembesor puradua hal dalam dirinya, yaitu cinta dunia dan panjang umur,.,,Haditsini diriwayatkan oleh Syu,bah dari eatadah.

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang Mencapai Enam puruh Tahun Berarti A,ahtidak menerima alasan pada (Jmurnya, Berdasarkan Firman_Nya,"Dan apakah Kam-i tidak memanjangkan umtrmu daram masa yangcukup untuk berfik! bagi orang ,iof mau berfikir, dan fapakahtidakJ datang kepada kamu pemint peringatan,) Demikian redaksiyang disebutkan oleh mayoritas periwayat. Redakr,, J,_r';;(Berdasarkan Firman-Nya), tidak disebutkan daram riwayat An-Nasafi' sementara dalam riwayat Abu Dzar terdapat redaksi, *,r rrr{(Maksudnya adarah uban).para ahri tafsir berbeda pendapat mengenaihal ini' dan mayoritas mereka menyatakan bahwa yang dimaksudadalah uban' Karena biasanya, ,bu, -un.ur seterah ranjut usia, dan iniberfungsi sebagai tanda bahwa dia terah terpisah dari usia kanak_kanak yang merupakan masa bermain.

AIi berkata, "yaog dimaksud itu adarah Nabi SAw.,,
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Mereka juga berbeda pendapat mengenai yang dimaksud

dengan pemberian umur panjang dalam ayat tersebut. Dalam masalah

ini ada beberapa pendapat yang berkembang:

Pertama, empat puluh tahun. Demikian pendapat yang dinukil

oleh Ath-Thabari dari Masruq dan yang lain. Tampaknya, dia

mengambil dari perkataannya, zJ'iJ.\i'J: i't \'i'{. (Mencapai

kedewasaannya dan mencapai usia empat puluh tahun).

Kedua, empat puluh enam tahun. Ini diriwayatkan oleh Ibnu

Mardawaih dari jalur Mujahid, dari Ibnu Abbas, dan dia membacakan

ayat ini. Para periwayatnya adalah para periwayat Ash-Shahih,kecuali

Ibnu Khutsaim, ia dinilai shaduq namun ada kelemahan padanya.

Ketiga, tujuh puluh tahun. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu

Mardawaih dari jalur Atha', dari Ibnu Abbas, 'i *.';,Et €}a i':i
't-*-1,'€ii'r'f X 1Oo" apakah Kami tidak memaniangkan umurmu

dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir,

dan [apakah tidakJ datang kepada kamu pemberi peringatan)), lalu

dia berkata , ';#t 
:G.\ ,(#i'i'; (Diturunkan sebagai celaan

terhadap orang-orang yang sudah mencapai tuiuh puluh tahun).

Namun di dalam sanad hadits ini terdapat Yahya bin Maimun yang

diklaim sebagai periwayat yang lemah.

Keempat, enam puluh. Yang mengemukakan pendapat ini

berpedoman dengan hadits masalah ini, dan disebutkan pada sebagian

jalumya yang menyatakan secara jelas maksud tersebut. Abu Nu'aim

meriwayatkan haditsnya dalam kitab Al Mustakhraj dari jalur Sa'id

bin Sulaiman, dari Abdul Aziz bin Abi Hazim, dari ayahnya, dari

Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abu Hurairah dengan redaksi, ;ibi 6ttr pit

;JJ',i *.f tr"6 €".#i':i ,^i' o'h ?ti fi I itr lumur dimana

Atlah tidak lagi menerima alasan bagi manusia adalah enam puluh

tahun: "Dan apakah Kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa

yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir. "). selain itu,
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diriwayatkan juga seperti itu oleh Ibnu Mardawaih dari Hammad bin
Zaid, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd.

Kelima, ragu antara enam puluh dan tujuh puluh. Pendapat ini
diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari jalur Abu Ma'syar, dari Sa'id,

dari Abu Hurairah dengan redaksi, ')ibl "rAt zb :#'t1- ',b'k ,t

It e 91il ?arangsiapa yang dipanjangkan umurnya hingga enam

puluh -atau tujuh puluh-, maka Allah tidak lagi menerima alasan

baginya dalam umur). Ia juga meriwayatkannya dari Mu'tamir bin

Sulaiman, dari Ma'mar, dari seorang laki-laki yang berasal dari suku

Ghifar yang bernama Muhammad, dari Sa'id, dari Abu Hurairah

dengan redaksi, *X.ltj #r g i (Barangsiapa mencapai usia

enam puluh dan tujuh puluh).

Muhammad Al Ghifari adalah Ibnu Ma'an yang diriwayatkan

Imam Bukhari dari jalurnya dan lafazhnya diperselisihkan

sebagaimana halnya lafazh Sa'id Al Maqburi.

Pendapat yang paling shahih dalam masalah ini adalah yang

disebutkan dalam hadits mengenai masalah ini, dan termasuk juga

hadits, '#t',b'r;.6 [ri;ir '!:;ii lrersimpangan kematian adalah

antara enam puluh dan tujuh puluh tahun). Hadits ini diriwayatkan

oleh Abu Ya'la dari jalur Ibrahim bin Al Fadhl, dari Sa'id, dari Abu
Hurairah. Ibrahim adalah periwayat yang lemah.

ltr't't;i (Atlah tidak lagi menerima udzur/alasan). Kata ]r.ijfi
berarti menghilangkan udzur. Artinya, tidak ada lagi udnxlalasan
baginya. Seolah-olah dia berkata, "Seandainya ajalku ditangguhkan,

tentu aku akan melaksanakan apa yang diperintahkan kepadaku." Lalu
ada yang mengatakan, tidak ada lagi alasan baginya bila telah sampai

puncak udzur setelah mendapat kesempatan. Jika tidak mempunyai

alasan untuk meninggalkan ketaatan semasa usia tersebut dengan

kemungkinan untuk melaksanakannya, maka saat itu tidak ada lagi
yang layak baginya selain istighfar, taat dan fokus kepada akhirat.

1
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Pengaitan udzur kepada Allah hanya berupa kiasan. Artinya, Allah
tidak memberikan sebab bagi seorang hamba untuk memiliki udzur

yang bisa dijadikan alasan.

*i 7i (Dia tangguhkan aJalnya). Maksudnya, memanjangkan

umurnya.
2,. ..t t.?.'AL'ib U & (Hingga membiarkannya mencapoi usia enam

puluh tahun). Dalam riwayat Ma'mar disebutkan dengan redaksi, f,i

3ibl'lo,rtt il' jibi 'ra ,i; 'ib?,'ti -e'& * & i}i ** j1 iur ,t;(
.A

1Jt ilt (Sungguh Allah tidak lagi menerima ,ilasan seorang hamba

yang telah diberi usia hingga mencapai enam puluh atau tujuh puluh

tahun. Sungguh Allah tidak lagi menerima alasannya. Sungguh Allah

tidak lagi menerima alasonnya).

'e-H, * o** i.ti e:6 i As (Hadits ini diriwayatkan juga

oleh Abu nort* dan lbnu'Ajlan dari Al Maqburi). Mutaba'ah Abu
Hazim, yaitu Salamah bin Dinar diriwayatkan oleh AI Isma'ili dari
jalur Abdul Azizbin Abi Hazim dengan redaksi, ),r-r"* g.i ib
?;-|i rs-i ,f 'gii*!, (Ayahku menceritakan kepadaht, dari Sa'id Al

Maqburi,'dari Abu Hurairah). Demikian redaksi yang diriwayatkan

oleh para hafizh dari Abdul Azizbin Abi Hazim, sementara Harun bin
Ma'ruf meriwayatkan redaksi yang berbeda dari redaksi mereka. Ia

meriwayatkannya dari Ibnu Abi Hazim, dari ayahnya, dari Sa'id Al
Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Al
Isma'ili. Memasukkan seorang laki-laki di antara Sa'id dan Abu
Hurairah adalah tambahan dalam penyambungan sanad.Imam Ahmad

dan An-Nasa'i meriwayatkannya dad riwayat Ya'qub bin
Abdirrahman, dari Abu Hazim, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu

Hurairah tanpa perantara.

Adapun jalur Muhammad bin Ajlan diriwayatkan oleh Ahmad

dari riwayat Sa'id bin Abi Ayyub, dari Muhammad bin Ajlan, dari
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Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah dengan redaksi, gr

-;J' ,f #\l,rr i.i;( "6;L o'h *b'cii lBarangsiapa yang telah

mencapai usia enam puluh tahun, maka sungguh Allah tidak lagi

menerima alasannya pada umur itu).

Ibnu Baththal berkata, "Enam puluh tahun dijadikan batas

karena usia itu mendekati usia rawan, yaitu usia tobat, khusyuk dan

menanti kematian. Maka ini adalah udzur setelah udzur sebagai kasih

sayang dari Allah terhadap para hamba-Nya sehingga dapat

mengalihkan mereka dari keadaan tidak tahu menjadi tahu. Kemudian

tidak ada lagi udzur setelah itu, sehingga mereka pun tidak dihukum

kecuali setelah adanya dalil dan alasan yang jelas. Sekalipun mereka

difitrahkan mencitai dunia dan panjang angan-angan, namun mereka

diperintahkan untuk mengendalikan diri terhadap hal itu sehingga

dapat melaksanakan apa yang diperintahkan, yaitu melaksanakan

ketaatan dan menj auhi kemaksiatan."

Hadits ini mengisyaratkan, bahwa usia enam puluh tahun

adalah saat potensial untuk terjadinya kematian. Ini dinyatakan secara

jelas dalam hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad

yang hasan hingga Abu Salamah bin Abdinahman, dari Abu Hurairah

,."-u marfu',u) iil'*'Csti ,;Pr jt'o:;:st'#.6 €i jcei lusia-

usia umatku antara enam puluh hingga tuiuh puluh tahun, hanya

sedikit dari mereka yang melebihi itu).

Seorang ahli hikmah berkata, "IJsia ada empat macam, yaitu:

Usia kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa tua, itulah akhir

usia, dan itu biasanya antara usia enam puluh hingga tujuh puluh

tahun. Saat itulah kekuatan tubuh semakin melemah. Oleh karena itu,

selayaknya memfokuskan diri secara total kepada akhirat dengan

penuh semangat dan kekuatan untuk kembali kepada keadaan

semula."

Sebagian ulama Asy-Syaf i memaparkan, bahwa orang yang
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telah mencapai usia enam puluh
padahal ia mampu, maka dia
melaksanakan haji, maka dia
kondisinya tidak demikian.

tatrun dan belum melaksanakan haji
dianggap lalai. Bila mati sebelum

berdosa. Beda halnya orang yang

'uJj-(unus). Dia adalah Ibnu Yazid Al Aili.

,u.ti S$t,U,llr L.i, G,f,,jri.t3 -#, * Jti,-t (Hati orang

yang sudah tua senantiasa merasa muda dalam dua hal, yaitu: cinta
dunia dan panjang angan-angan). Yang dimaksud dengan angan-

angan di sini adalah mencintai umur yang panjang. Ini ditafsirkan oleh
hadits Anas RA selanjutnya di akhir bab. Beliau menyebutnya "muda"
sebagai isyarat kuatnya dominasi kecintaannya terhadap harta, atau ini
merupakan bentuk ungkapan penyerasian redaksi (yakni "tua" dan
"muda').

'4;;t,Jtt qV it c -',-;i- r *j itt- ii-t d Jtt
'z1J; il, &oiu *"nr*o*n aori yuru, -4an lbnu Wahb dari

Yunus-, dari lbnu Syihab, ia berluta, "Sa'id dan Abu Salamah
mengabarkan kepadalat") Dia adalatr Sa'id bin Al Musayyab.
Artinya, keduanya berasal dari Abu Hurairah. Riwayat Laits, yaitu
Ibnu Sa'ad, diriwayatkan secara maushul oleh Al Ismaili dari jalur
Abu Shalih, juru tulis Al-Laits, ",* ,S-i i.l * ,,.ii- ot"; ,l*l U[:.t-

i;-:j 
"-'j 

t ,z;"t; f1i 3b d?i ,qV g.y l.artats menceritakan

kepada lrami, Yunus 
-yaitu lbnu Yazid- menceritakan kepadaku dari

Ibnu Syihab: Sa'id dan Abu Salamah mengabarkan kepadaht dari
Abu Hurairaft) dengan lafazh tersebut, hanya saja dia menyebutkan,

Sr.lt lnarta) sebagai ganti Uifut (dunia).

Adapun riwayat Ibnu Wahab diriwayatkan secara maushul

oleh Muslim dari Harmalah, darinya dengan redaksi, l+u-:, 9.:J' i'ii

)6lr'+i rFJt )* , .#s\+ u$ goti orang yang sudah tua senantia

merasa muda untuk mencintai dua hal, yaitu panjang umur dan cinta
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harta). Selain itu, diriwayatkan oleh Al Isma'ili dari Ayyub bin
Suwaid, dari Yunus dengan redaksi yang sama dengan riwayat Ibnu

Wahab. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi dari jalur lainnya, dari

Abu Hurairah, dengan tambahan redaksi di awalnya, Liii{-i::l $.r"o1

L$ 43: 4t U d ,y;"3 i1L* {Sesungguhnya tubuh manusia akan

melemah dan dagingnya aknn mengkerut karena usia tua, namun

hatinya tetap muda).

'3- 6em aktn tua). Maksudnya, umurnya bertambah tua.

*; j.S.-i (Semakin membesar pula bersamanya). Maksudnya,

bertambah besar.

-ltt J:*t,i' 'j' ? ,9r:ir (Dua hal, yaitu cinta dunia dan

panjang umur). Dalam riwayat Abu Awanah dari Qatadah yang

diriwayatkan Muslim disebutkan dengan redaksi, 'r;;t+;;-l 
eSi Uy'e-id

;* ,-b',.pr-,j;rj ,Jri,ir * ,f -7J, :gliy lSemakin tua anak Adam,

semakin muda bersamanya dua hal, yaitu: ambisi terhadap harta dan

ambisi terhadap umur panjang). Kemudian dia meriwayatkannya dari
jalur Mu'adz bin Hisyam, dari ayahnya, ia kemudian mengungkapkan

redaksi seperti itu.
i,. ..o ,2a5t g Jr,'$ l ir1i lDtrtwayatkan juga oleh Syu'bah dari

Qatadah). Imam Muslim juga meriwayatkan hadits yang serupa

secara maushul dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah dengan

redaksi, 9 l--;t.,Fi'F'o:G"iSUi'r:j; (Aku mendengar Qatadah

menceritakan dari Anas, seperti irz). Selain itu, diriwayatkan pula

oleh Ahmad dari Muhammad bin Ja'far dengan redaksi, eSi',r.1?*
)t-jj\q*:t (Semakin tua anak Adam, semakin muda dua hal pada

dirinya). Fungsi riwayat mu'allaq ini untuk menepis dugaan

terputusnya sanad ini, karena Qatadatr adalatr seorang mudallis dan

kadang meriwayatkan secara an'anah, namun Syu'batr tidak
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menceritakan hadits dari para mudallis kecuali yang diketahuinya

termasuk dalam pendengaran mereka, sehingga pemyataannya dan

an'anah-nya sama, berbeda dengan lainnya.

An-Nawawi berkata, "Ini adalah kiasan. Artinya, kecintaan

hati orang yang sudah tua terhadap harta memuncak seperti halnya

kekuatan yang memuncak di saat muda. Inilah yang benar."

Tentang penafsiran ini, ada juga yang mengatakan pendapat

lain, dan tampaknya dia mengisyaratkan kepada perkataan Iyadh,

"Hadits ini mengandung keserasian dan keindahan perkataan yang

luhur. Hal ini karena perihal angan-angan dan ambisi orang yang

sudah tua terhadap dunia sudah memudar kala umurnya telah hampir

habis dan tidak ada lagi yang tersisa selain menanti kematian. Namun

bila kondisinya terbalik, maka menjadi tercela."

Dia berkata, "Disebutkannya kata 'muda' mengisyaratkan

akan banyaknya ambisi dan jauhnya angan-angan, di mana hal itu
lebih sering dialami oleh kalangan muda dan lebih pantas terjadi pada

diri mereka. Karena biasanya mereka mempunyai banyak keinginan

agar lebih panjang umur, senantiasa mengalami kesenangan dan

kenikrnatan di dunia."

Al Qurthubi berkat4 "Hadits ini menunjukkan batrwa

berambisi untuk panjang umur dan banyak harta adalah makruh, dan

ambisi tersebut tidak terpuji."

Yang lain berkata, "Hikmah dikhususkannya kedua hal ini
karena merupakan hal yang paling dicintai oleh manusia. Manusia

ingin tetap hidup lama sehingga mencintai panjang umur, dan

mencintai harta karena merupakan faktor terbesar yang menopang

kelangsungan kesehatan yang menjadi penopang utama hidup. Oleh

karena ifu, setiap kali seseorang merasa telah mendekati ajalnya, maka

semakin bertambah pula kecintaannya terhadap harta dan

keinginannya untuk tetap hidup." Demikian pendapat yang

dikemukakan oleh Al Maziri.
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Catatan:

Al Karmani berkata, "Semestinya Imam Bukhari menyebutkan

hadits ini pada bab sebelumnya, yakni bab "Harapan dan Panjang

Angan-angan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kesesuaiannya dengan bab tersebut

cukup tampak.

6. Amal yang Dimaksudkan untuk Meraih Keridhaan Allah

.i;, *
Mengenai hal ini ada riwayat dari Sa'ad.

'J-5'^fr:';; fli - i)t;.i1J.J-.1 d?i ,lG"Utit *
'r its it; qX aLJ ,p, ,:iv': ,:&: *a\t J:" it J';:,

'n{tt'> f,
6422. Dari Az-Zuhi, dia berkata: Mahmud bin Ar-Rabi'

mengabarkan kepadaku 
-Mahmud 

menyatakan bahwa dia

memahami Rasululah SAW-, dan dia berkata: Ia memahami air dari

ember yang ada di rumah mereka yang beliau semburkan ke

(wajahnya).

",.p tu,Ju t'p ,1.'Li i'ort;li Ut G ov'e JL,

t |A igt t;3? Gti S ,i6'&3 1;r h' ,}* ht J';:,

.r$t *a \t ??lf i' ^*j y:,*'ht r\,d\
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6423. Dia berkata: Aku mendengar Itban bin Malik Al
Anshari, salah seorang bani Salim berkata: Rasulullah SAW
mendatangiku lalu bersabda, "Seorang hamba yang pernah

mengucapkan,'Laa ilaaha illallaah ltidak ada sesembahan kecuali
Allah) karena mengharapkan keridhaan Allah tidak aknn diberikan
balasan dengan sempurna, kecuali Allah mengharamkan neraka

atasnya'."

,Jk ?nr J'* ,JG'J') *i,t -* at J';'tLi i;} c_i C
'o-3rn 

';lr' .Pi'u'^;*'C4 riyit; qy u'i)r q#.(.

6424. Dari Abu Hurairah, batrwa Rasulullah SAW bersabda,
*Allah berfirman,'Tidak ada balasan di sisi-Ku bagi hamba-Ku yang

beriman yang telah Alat ambil kembali penghuni dunia ini yang

dikasihinya kemudian dia mengharapkan pahala darinya, kecuali
surga'."

Keteransan Hadits:

(Bab amal yang dimaksudkan untuk meraih keridhaan Allah).
Judul ini disebutkan dalam semua naskah, namun dalam Syarh lbnu
Baththal tidak disebutkan, sehingga dia menggabungkan haditsnya

yang berasal dari Itban dengan bab sebelumnya. Kemudian saat

menjelaskan kesesuaiannya dengan judul "Orang yang Mencapai

Enam Puluh Tahun," dia berkata, '?enulis (hnam Bukhari) khawatir
muncul dugaan, bahwa orang yang telatr mencapai usia enam puluh

tahun dan masih suka melakukan maksiat akan mendapat ancaman.

Oleh karena itu, dia meriwayatkan hadits yang mengandung

keterangan bahwa kalimat ikhlas bermanfaat bagi yang

mengucapkannya untuk mengisyaratkan bahwa itu hanya khusus
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berlaku pada umur dan pelaku amal tertentu."

Ini menunjukkan bahwa tobat akan diterima selama nyawa

belum berada di kerongkongan.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Dari sini dapat disimpulkan,

bahwa udzur itu tidak memutuskan taubat setelahnya, tetapi

memutuskan hujjah yang telah ditetapkan Allah untuk hamba karena

keutamaan-Nya. Namun demikian, harapan tetap ada berdasarkan

hadits Itban dan lainnya yang disebutkan."

l$ 
" a!(Mengenai hal ini ada riwayat dari Sa'ad). Demikian

redaksi yang disebutkan dalam semua riwayat, namun An-Nasafi dan

Al Isma'ili serta lainnya tidak menyebutkannya. Menurut saya, Sa'ad

ini adalah Ibnu Abi Waqqash, sedangkan hadits yang diisyaratkannya

adalah hadits yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang

peperangan dan lainnya dari riwayat Amir bin Sa'ad, dari ayahnya,

tentang kisah wasipt, yaitu kisah yang di dalamnya menyebutkan,
'# C---UJlj ,d^-hJl (Sepertiga dan sepertiga itu banyak). Selain itu,

disebutkan juga di dalamnya, :ir-i tgu&i X.',iei,;r' jr-l rj ,i:iij
: ,? .: ,,, . .,..?. ) - ' , ' - n' -'A.Ji)je-4:t u; e\3\r ft nr iil 9r#\e'JJ;;I'JkU Ui @ku

kemudian t"rtoto, "Wahai Rasulullah, apakah aku diberi umur
panjang setelah para sahabatku [hijrahJ?" Beliau bersabda,

"Sesungguhnya engkau tidak akan diberi umur panjang lalu
melakukan suatu amal yang dengannya engkau mengharapkan

keridhaan Allah kecuali engkau semakin bertambah derajat.")
Redaksi ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang hrjrah ke

Madinah. Setelah itu penulis menyebutkan cuplikan hadits dari

Mahmud bin Ar-Rabi' dari Itban bin Malik.

eti't i,Sut Pi{p ii,' lJr }' J?3 * rl,tb (Rasutuilart itw
mendatangiku lalu bersabda, 'Tidak akan diberikan balasan dengan

sempurna). Demikian Imam Bukhari mengemukakannya secara

ringkas. Sabda beliau ini tidak langsung te{adi setela}r kedatangan
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beliau, tetapi antara itu terjadi banyak hal, yaitu masuknya Nabi SAW

ke dalam rumahnya, shalatnya beliau di dalamnya, pertanyaan mereka

tentang terlambatnya beliau sehingga mereka menjamunya,

pertanyaan beliau tentang Malik bin Ad-DukhsYUffi, permbicaraan

tentang orang yang dibicarakan dan klarifikasinya, lalu di bagian

akhirnya adalah sabda beliau tersebut. Selain itu, Imam Bukhari telah

meriwayatkannya pada bab "Tempat-tempat Sujud di Rumah-rumah"

di awal pembahasan tentang shalat. Ia juga meriwayatkannya secara

panjang lebar dari jalur Ibratrim bin Sa'ad, dari Az-Ztthri pada bab

"shalat Tathawwu'." Lebih jauh dia meriwayatkan darinya di awal

pembahasan tentang shalat pada bab "Apabila Mengunjungi Suatu

Kaum lalu Shalat di Tempat Mereka", dari Mu'adz bin Asad, dengan

sanad yang disebutkan pada bab ini, yaitu dengan menyebutkan

bagtan haditsnya tapi bukan yang disebutkan di sini.

Sabda beliau dalam riwayat ini, 1t-!t *\r1:; (Altah

mengharamknn neraka atasnya), disebutkan dalam riwayat sebelumnya

dengan redaksi, lJrt ,PfuA1 (Allah mengharamlunnya atas neral<a).

Al Karmani berkata, "Maknanla sama karena ada kesesuaian pada

keduanya. Redaksi pertama dalam arti fng sebenamya, karena neraka

akan memakan setiap ydng dilemparkan kepadanya sementara

pengharaman dalam redalsi kedua adalah kiasan."

e* u,jir ,t#.6 'jr;;li,r i:rt;,iti *t # Xo' ,p itr')jL;'oi

itf+ (Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Allah Ta'ala berfirman,

'Tidak ada balasan di sisi-Ku bagi hamba-Ku yang beriman).

Maksudnya, ganjaran. Saya tidak melihat kata {* dalam riwayat Al

Ismaili yang berasal dari Al Hasan bin Suffan dan dalam riwayat Abu

Nu'aim yang berasal dari As-Sarraj, keduanya meriwayatkannya dari

Qutaibah.

'A3* l:'i. f $1 lXettt<a Atat ambil kembali orang yang

diknsihinya). Maksudnya, seperti anak, saudara dan orang lain yang
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dicintai. Maksud "mengambil" adalah mengambil ruh atau mencabut

nyawanya.

l,-g;t 1) a;r.-it "n-! 6u*udian dia hanya mengharapkan

pahalcutya, kearuli surga). Al Jauhari berkata, "Kalimat iij': |*-,i'l
(mengharapkan pahala atas kematian anaknya) biasanya digunakan

untuk anak yang meninggal ketika sudah besar, tapi bila masih kecil

diungkapkan dengan kalimat '^-L?i Maksud di sini adalah

mengharapkan pahala dari Allah atas kehilangan orang yang

disayangi. Asal makna hisbah adalah upah atau ganjaran. Sedangkan

kata ihtisaab berafii meminta ganjaran dari Allah atas keikhlasan."

Ibnu Baththal menjadikannya sebagai dalil untuk menyatakan

bahwa orang yang ditinggal mati oleh seorang anaknya akan

memperoleh pahala seperti orang yang ditinggal mati oleh tiga orang

anaknya. Demikian juga orang yang ditinggal mati oleh dua orang

anaknya. Perkataan sahabat, seperti yang telah dikemukakan dalam

bab "Keutamaan Orang yang Ditinggal Mati Anaknya" pada

pembahasan tentang jenazah,;ar7r ,f 'f* ls (Namun kami tidak

menanyakan tentang satu) tidak menafikan keutamaan dari orang

yang ditinggal mati oleh satu orang anaknya. Kemungkinan saat itu

Nabi SAW juga ditanya tentang orang yang ditinggal mati oleh satu

orang anaknya, lalu beliau memberitahukan itu. Atau beliau

menyatakan bahwa hukum satu orang itu sama dengan yang lebih dari

itu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada pembahasan tentang jenazah

telah disebutkan nama orang yang menanyakan itu. Sedangkan

riwayat yang menyebutkan, g6t f 'd5'd f (Kemuaian kami tidak

menanyakan tentang satu) tidak menyebutkan adanya orang yang

menanyakan itu. Saya menemukan dalam hadits Jabir yang

diriwayatkan oleh Ahm1d,,!ari jalur Mahmud.bin Asad, dari Jabir, di

dalamnya disebutkan, tJii ::5LLi Jti .9tg3 :Jt! t9t3t.1 ,Irt Jjl,l [ :ti,Ii
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'!r: pi $1 w:12 :)a 37t, )ti) tlv$'&'; 5t11 : xil.(Kami berkata,

"Wahai Rasulullah, [bagaimanal dengan dua orang?" Beliau

menjawab, 'Dua juga'." Mahmud berkata, "Lalu aku berkata kepada

Jabir, 'Seandainya kalian mengatakan satu, tentu beliau juga
mengatakan satu'." Dia berkata, "Demi Allah, aku juga menduga

demikian. ") Para periwayat hadits ini tsiqah.

Dalam riwayat Ahmad dan Ath-Thabarani yang berasal dari

Mu'adz secara marfu' disebutkan, tdpli til:t r\ti'd',lui .Wat 5s'*i1

,rtli iil i,:tS (Wajiblah itu bagi yang [ditinggal mati olehJ tiga

analcnya. Mu'adz berkata, "Yang dua anak?" Beliau bersabda, "Dua

anak juga.") Dalam riwayat Ath-Thabarani disebutkan tambahan, ')i

,)-?t) (Atau satu). Namun sanad-nya dha'{. Ath-Thabarani

meriwayatkan dalam kitab Al Kabir dan Al Ausath dari hadits Jabir

bin Samurah secara m arfu','*i "zJ*'uJ'i.i';t 
(B aran gs i apa y ang

dikuburkan tiga analotya, lalu dia bersabar), di dalamnya disebutkan,
'a).;jrt5 $b'p r:;-g'$s',i, ,'#-iVi s" ia'j ;Si tVttj ,'i;-iiitjvi
i-gjt -l'4i (Lalu [Jmmu Aiman berkata, "Dan satu?" Beliau

kemudian diam kemudian bersabda, "Wahai Ummu Aiman,

barangsiapa yang menguburkan satu analcnya lalu dia bersabar
terhadapnya dan mengharapkan pahalanya, maka wajiblah surga

baginya.") Dalam sanad kedua hadits tadi terdapat Nashih bin
Abdillah, yang divonis sangat dha'f.

Indikasi dalil dari hadits bab ini, bahwa katanj*J,t lebih umum

daripada sekadar anak, dan beliau telah menyebutkan anak secara

khusus dan menetapkan pahala surga bagi orang yang ditinggal mati

oleh anaknya, kemudian dia mengharapkan pahala. Termasuk juga

dalam hal ini apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i dari

Qunah bin Iyas, 'j6 ,'i"i\,6i't ruj *vbt, ,P ,;t €3og *t'tti
r( 'ir-6 .a3.r.c,r;.ilr jr--, r1 :rj6 f!>d #i i:Jut ,:0,6 .";; i,Sri {+-fr
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Lji ,ar 
'J'r,:) i-,hr';ui \'! ffi'airA) tl ,e3;jlt ur;.i'u 6.u.ertr ) Lf L;

;<i3 # ,j6 tut(t. if Le 6ot*a ada seorang taki-taki yang pernah

mendatangi Nabi SAW bersama seorang anaknya, lalu beliau
bertanya, "Apakah engkau mencintainya?" Ia menjawab, "Ya." Tak
lama kemudian pria itu kehilangan anaknya itu. Nabi SAW lalu
bertanya, "Apa yang dilakukan si fulan? " Mereka menjawab, "Wahai

Rasulullah, ia ditinggal mati anaknya." Beliau bersabda, "Tidak

sukakah engkau, mendatangi pintu diantara pintu-pintu surga
sedangkan engkau telcth dinantinya? " Maka seorang laki-laki
berkata, "Wahai Rasulullalt, apa itu khusus baginya atau untuk kami
semua?" Beliau menjawab, "Bahkan untuk kalian semua.") Sanad-

nya sesuai dengan kriteria Shahih, dan ini dinilai shahih oleh Ibnu
Hibban dan Al Hakim.

7. Apa yang Diwaspadai dari Perhiasan Dunia dan Berlomba-
lomba Mendapatkannya

t/ . t'-? o,1,. t o 1.ot 1A,
Jt .4)t y o:f jJ>

o' z1 tl -c1z .r:'
'rJ ,rV ) .il> eA c- .-9

V' J/ Vr '2 J J ,

'.i ,- ., ; .i o1. 1Jl 0.,-,-l -lL: llt irJl

/2,o
t,- t,- -,-l o . c t o /

drr :drr P ,t d-r f
o. l -t.,o i 1.., , , oolI;l "A,:;.; ,. jr4r

'.,'- c rlJ.<; .,tU ,LS I.,
t . to I z

ui", 4!l J_f -S

;j.i etJ f *') +; h' p otJ';j os'),W'F e'u-
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Jrr';'; oi ;;*rq'6Ll iJs': elr'b *3 *\t
|€';" v 6t11r, t:i*.G :'Jv .ir'J'y., (-"Pi tit; .,';i.ie

'L ',,'01'&Y' ;*i',#t ,"€4b ;*i';,ast r; xrg

'&alr;</l':
6425. Dari Musa bin Uqbah, dia berkata: Ibnu Syhab berkata:

Urwah bin Az-Zubair menceritakan kepadaku bahwa Al Miswar bin

Makhramah mengabarkan kepadanya, bahwa Amr bin Auf 
-sekutu

bani Amir bin Lu'ay, dia ikut perang Badar bersama Rasulullah

SAW- mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW mengutus

Abu Ubaidah bin Al Jarrah ke Bahrain untuk membawakan jizyah,

karena Rasulullah sAw telah mengadakan perjanjian damai dengan

penduduk Bahrain dan menganglat Al Ala' bin Al Hadhrami sebagai

pemimpin mereka. Kemudian Abu Ubaidah tiba dengan membawa

harta dari Bahrain, lalu orang-orang Anshar mendengar

kedatangannya, dan itu bertepatan dengan shalat Subuh bersama

Rasulullah SAW. Selesai shalat, mereka mengerumuni beliau, maka

Rasulullah SAW pun tersenyum saat melihat mereka, dan beliau

bersabda, "Aku kira kalian telah mendengar kedatangan Abu

Ubaidah, dan bahwa dia membawa sesualu." Mereka menjawab,

"Benar, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Bergembiralah kalian,

dan berharaplah untuk mendapatkan apa yang menyenangknn kalian.

Demi Altah, aku tidak mengkhawatirkan kefakiran pada kalian, tetapi

alat khawatir dilimpahkannya dunia kepada knlian sebagaimana telah

dilimpahkan kepada orang-orang sebelum kalian, lalu knlian saling

berlomba-lomba mendapatkannya sebagaimana mereka saling

berlomba-lomba mendapatftnnnya, dan rnelalailcan kalian,

s eb agaimana telah melalaikan mereka -"
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J:"- C;e? *', *? h' ,r,- i,t J'yrli ,a ; # *
;\:JG" /tiyJpti,4tJL'^iy,* r-i Ui *
i ,jf, ,,:\i ;.- jy *l i", jl, '€e y s?, ;*j
;wi 

" *t, ,tD -f\\i 6.t;. ,i- n;,,ti /.t? d.u;'4zi
.Wtit: ol'& -,vi ;i, ,q*.ti;*'of'€.e

6426. Dari Uqbah bin Amir, bahwa pada suatu hari Rasulullah
sAw keluar, lalu shalat untuk para syuhada Uhud sebagaimana beliau
shalat mayit, kemudian berbalik menuju mimbar dan bersabda,
"Sesungguhnya aku akan mendahului kalian, dan aku akan menjadi
sal<si atas kalian. sesungguhnya aku, demi Allah, benar-benar tengah
melihat telagaku sekarang, dan sungguh aku telah diberi kunci-kunci
perbendaharaan bumi 

-ataq kunci-kunci bumi-. sesungguhnya
aku, demi Allah tidak khawatir kalian berbuat syirik setelah
kepergianku, tetapi aku khawatir kalian saring berlomba-lomba di
dalamnya."

dl :fL-,J lrle .,\

t-i :E .,i)\i -s j. A'€ ht v);-tt.i)L 'leiZ *,
r?u, ;,)t CU'b |b, ;i'lw 6fur ir, ,Js tr"r\i |,tr;
j-; d ,*i:;:" {t '.::b ,F *j *?,t J:,'d,-.^G

rATHI'L BAARI _ 49



- Uut -?u ,At d;Lt t^tirc ,>\1t tit e *i

6427. Dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Rasulullah

SAW bersabda, 'Sesungguhnya yang paling banyak aku khawatirkan

pada kalian adalah keberkahan bumi yang Allah keluarkan untuk

kalian'. Lalu dikatakan, 'Apa itu keberkahan bumi?' Beliau

menjawab, 'Keindahan dunia'. Lalu seorang laki-laki berkata kepada

beliau, 'Apakah kebaikan itu mendatangkan keburukan?' Maka Nabi

SAW terdiam sehingga aku menduga sedang diturunkan wahyu

kepada beliau. Kemudian beliau mengusap keringat dari keningnya,

lalu berkata, 'Mana orang yang bertanya tadi?' Laki-laki itu
menjawab, 'Aku'. -Abu Sa'id berkata, 'Sungguh kami memujinya

tatkala (ternyata) ia muncul untuk itu.'- Beliau pun bersabda,

'Kebaikan hanya mendatangkan kebaikan. Sesungguhnya harta ini
hijau (indah) lagi manis, dan sesungguhnya setiap yang ditumbuhkan

oleh sungai dapat membunuh karena kekenyangan atau

membinasakan, kecuali pemakan tanaman-tanaman yang hijau, ia
makan hingga ketika kedua pinggangnya sudah mekar ia mengahadap

matahari, mengunyah kembali makanan di perutnya, buang kotoran

dan kencing, kemudian kembali lagi lalu makan. Dan sesungguhnya

harta ini adalah manis. Barangsiapa mengambilnya dengan halcnya

dan menyalurkannya bagi yang berhak, mala itulah harta yang baik.

Namun bila dia mengambilnya tanpa halotya, malca dia seperti orang

yang makan dan tidak pernah kenyang' ."

e\j.YU
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q- : JG ;b rr:.L .iL ;'k, cla r*:.';'rLJ ;:L
cl t zc'.,2c ) o.'-'rr: ,..,,or/c,' ,0, 

.r...: ' 
a

J?a- ,y ol-e l;; :)13 .iri U ?tq q:L :)v e.* 6
i : .oi o'7to. '
i ,G.s d.-- :)v'{: * ?"t * It f t:4:L ?nr *>,
J:"'dt le €)\i a,Ltp je .&i.r-,rt ; ,ftibrt
;lg^i.t;'Juik'i .6i\i ;:; t:;ix *: #ht
'#-, ,;r'ii \j o\:r-rii ,o:iu'i \j o';F-j ,,:'ri4;l'",3- .g,

.,fitna
6428. Muhammd bin Basysyar menceritakan kepadaku,

Muhammd bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu,bah
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Jamrah,
dia berkata: zahdam bin Mudharrib menceritakan kepadaku, dia
berkata: Aku mendengar Imran bin Hushain RA, dari Nabi sAw,
beliau bersabda, "sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian
generasi setelah mereka, kemudian generasi yang setelah mereka.',

-Imran 
berkata: Aku tidak tahu, apakah setelah dua atau tiga kali

Nabi SAW mengatakan itu, lalu bersabda,- ,,Kemudian 
setelah

mereka ada kaum yang memberikan kesal<sian padahal mereka tidak
diminta bersal{si, mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya,
mereka benadzar namun tidak memenuhi janji, dan tampak
kegemukan pada mereka."

'; 'iu fu ALiit ,k ;lt,rr,'o,-?nr ,*, it * *
i;'ex'o ;e" i .gw -;i,i ;€i. -#, i i;..i rs,

. fr;V, ftU-i:r'j;G-i r+rW :;
6429. Dari Abdullah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
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't'j iJui f e# *';,s_Tt ts'ttb'4

"Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelah

mereka, kemudian generasi setelah mereka. Kemudian datang setelah

mereka kaum yang kesal<sian mereka mendahului sumpah mereka,

dan sumpah merela mendahului kesal<sian mereka."

:Js #,f
t'*1) ,r>'r7)t-; ?:r:'oi r:1 *i ,yt\t * lxt'S'-rLi
'#x lrrg p'r*\te #+G:,i'ov.?';:,r,

.'qtjt \\+';';'-r; I u r;fur u qri ri12 o'ur* $ltst

6430.r* O"rr, aia terkata, "Aku mendengar'*ubb*, ,uu,

itu dia telah berobat dengan besi panas di perutnya tujuh kali, dan dia

berkata, 'Seandainya Rasulullatr SAW tidak pemah melarang kami

untuk berdoa memohon kematian, tentulah aku berdoa memohon

kematian. Sesungguhnya para sahabat Muhammad SAW telah berlalu

dan mereka tidak kekurangan dunia sedikit pun. Sementara kita
memperoleh dunia sehingga tidak lagi menemukan tempat

(penyaluran)nya selain untuk bangunan'."

,'^-s w,e * ;i t:.tL',# ,iC ,i ;:L i,lu'1et;y ;
; t1i"i W: l* qlnr |irrx I rF i$ tit;*i \ ilra

.'4 )t,tt L,z'i Xi'"; t t*'er-
643l.Dari Ismail, dia berkata: qui. ..rr"eritakan kepadaku,

dia berkata, "Aku pemah mendatangi Khabbab saat dia sedang

membangun dindingnya, lalu ddia berkata, 'Sesungguhnya para

sahabat kami yang telah lalu tidak kekurangan dunia sedikit pun,

sementara kita memilikinya setelah mereka hingga tidak lagi
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menemukan tempat (penyaluran)nya kecuali untuk bangunan'."

o/

4-)L ft'u_r)

6432. Dari Khabbab RA, dia berkata, "Kami berhijrah bersama

Rasulullah SAW...."

Keterangan Hadits:

(Bab apa yang diwaspadai dari perhiasan dunia dan

berl omba-lomb a mendapatkannya). Yang dimaksud dengan perhiasan

dunia adalah kemegahan, kemewahan, keindahannya. Adapun
berlomba-lomba untuk mendapatkannya akan dipaparkan dalam bab

ini.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan tujuh hadits:

Pertama, )'F p. tp'ttt lAolr*o Amr bin Aufl. Keterangan

tentang nasabnya telah dikemukakan pada pembahasan tentangjizyah.
Dalam sanad hadits ini terdapat tiga tabi'in, yaitu Musa, Ibnu Syihab,
dan Urwah, serta dua sahabat, yaitu Al Miswar dan Amr. Semuanya

adalah penduduk Madinah. Demikian juga periwayat lairnya yang
berada dalam sanad ini dari Ismail dan seterusnya.

;1-t;)r d! (fe Bahrain). Kata ,rJ1 tidak dicantumkan dalam

riwayat mayo.itu., nurnun disebutkan dalam riwayat Al Kasymihani.

l: org (Lalu menghentikan). Dalam riwayat Al Mustamli dan

Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, 'dti (Dan itu bertepatan

dengan).

'3 "!b ;*i',-;ulirr; .irr'rj (Demi Allah, aku tidak

^a\.irt ..r,[r iut ( (;6 :'JG & \t'*r1
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mengkhawatirkan kefakiran pada kalian). Kekhawatiran ini
disebabkan karena beliau telah mengetahui bahwa kemewahan dan

perhiasan dunia akan dibukakan bagi mereka sehingga mereka

memiliki kekayaan dan harta. Hal ini telah disebutkan dalam tanda-

tanda kenabian, dan termasuk yang diberitakan oleh Nabi SAW
sebelum terjadi.

Ath-Thaibi berkata, "Fungsi didatrulukarurya objek 1',-j&lr1

adalah untuk memfokuskan perhatian kepada perihal kefakiran, karena

ketika seorang ayah menjelang ajalnya, saat itu perhatiannya tertuju

kepada kondisi anaknya dalam masalah harta. Oleh karena itu, Nabi

SAW memberitatrukan para satrabatnya, bahwa walaupun beliau

sangat menyayangi mereka seperti halnya seorang ayah, namun

tentang masalah yang terkait dengan harta berbeda dengan perihal

seorang ayah. Beliau tidak mengkhawatirkan kefakiran pada mereka

sebagaimana yang dikhawatirkan oleh seorang ayatr, tetapi yang

beliau khawatir adalah kekayaan yang biasa dicari seorang ayah untuk
anaknya. Yang dimaksud dengan kefakiran di sini ini, adalah

kefakiran yang pernatr dialami oleh para sahabat, yaitu kondisi

kekurangan. Bisa juga maksudnya adalah kefakiran secara umum.

Namun pendapat yang pertama lebih tepat. Dengan ini beliau
mengisyaratkan, bahwa dampak negatif dari kefakiran lebih ringan
dibanding dampak negatif yang ditimbulkan oleh kekayaan, karena

dampak negatif kefhkiran biasanya berkaitan dengan duniawi,

sedangkan dampak negatif kekayium berkaitan dengan agirma.

(Lalu lralian saling berlomba-lomba

mendapatlrannya). Kata tanaafus berasal dari kata munaafasah artinya
keingingan terhadap sesuatu dan kesukaan untuk menguasainya

sendiri. Asal maknanya adalah sesuatu yang berharga pada jenisnya.

'33*Li (Hingga membinasakan lulian). Maksudnya, karena

harta itu cenderung disukai sehingga jiwa pun merasa senang untuk

mencarinya, lalu saat terhalang terjadilah permusuhan yang
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menimbulkan pertikaian yang menyebabkan kebinasaan.

Ibnu Baththal berkata, "Ini menunjukkan batrwa orang yang
dibukakan baginya perhiasan dunia sebaiknya mewaspadai akibat
buruk dan fitnah yang ditimbulkannya. Maka semestinya tidak
terhanyut dalam kemewahannya dan tidak tenggelam dalam
persaingan dengan yang lain untuk mendapatkannya. Selain itu, hadits
ini menunjukkan bahwa kefakiran lebih utama daripada kekayaan,
karena kekayaan merupakan fitnah dunia dan seringkari menjadi
pangkal terjadinya fitnatr yang kerap menyebabkan kebinasaan jiwa."

Kedua, hadits Uqbah bin Amir tentang Nabi SAW
menyalatkan para syuhada uhud selang delapan tahun. Hal ini telatr
dipaparkan di akhir pembahasan tentang jenazah dan tanda-tanda
kenabian.

Ketiga, hadits dari Abu Sa,id Al Khudri, ia berkata,
"Rasulullah SAW bersabda, 'sesungguhnya yang paling banyak aku
khawatirkan pada kalian'. " Dalam riwayat Hilal bin Abi Maimunah
dari Atha' bin Yasar yang telah dikemukakan pada pembahasan

tentang zakat, disebutkan di awalnya , 'ot ,L:rri-"gr:,3it # 6j'*'afr
tbbiilui ,'i? ti;,ri #, * 7j o6',rv i-t t--iv\t * !, -5r,,
'€-J 'gfi 6 

'#*. b 'n<ll Uei gahwa dia mendengar Abu Sa,id At

Khudri menceritakan, bahwa pada suatu hari Rasulullah sAW duduk
di atas mimbar sementara knmi duduk di sehitarnya. Beliau bersabda,
'sesungguhnya di antara yang alat khawatirkan pada kalian setelah
kepergianku adalah apa yang dibukakan untuk kalian). Dalam riwayat
As-Sarakhsi disebutkan dengan redaksi, Jvlt b ril (Sesungguhnya

aku, di antara yang alru khawatirkan).

Qllri4i (Keindahan dunia). Hilal menambahkan, rgt$i (Dan

perhiasannya). Kata t g!"-)i adalah penafsiran kata 'a'tJ,li yang

disambung dalam kalimat. Yang dimaksud dengan zahrah adalatr
perhiasan dan kemewahan seperti yang disebutkan dalam hadits. Kata
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zahrah diambil dari zahrat asy-syajar (bunga pohon), yaitu

cahayanya. Maksudnya adalah berbagai barang, perhiasan, pakaian,

tanaman dan sebagainya yang biasa dibanggakan oleh manusia karena

keindahan dan kelangk aanny a.

,E:'i Jtlrt (Lalu seorang laki-taki berkata kepada beliau).

Saya belum menemukan nama pria yang dimaksud dalam redaksi ini.

dLj #. @pakah dia datang). Dalam riwayat Hilal disebutkan

dengan redaksi, ,l.l-11 @pakah dia datang). Maksudnya, apakah

kenikmatan bisa berubah menjadi siksaan? Karena perhiasan dunia

adalah nikmat dari Allah, dan akankah nikmat ini berubah menjadi

siksaan? lni adalah pertanyaan untuk mencari tahu, bukan untuk

mengingkari.

L '|:X (Aku menduga). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan, GL (Kami menduga). Sedangkan dalam riwayat Hilal

disebutkan,115 (Lalu ditampakkan kepada kami). Selain itu, dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan, J-r6 (Latu ditampakkan kepada

kami).

! !t,Jf:- (Sedang diturunkan wahyu kepada beliau).

Tampaknya, pilo sahabat memahami dari kebiasaan beliau yang

sering mereka saksikan saat sedang menerima wahyu.

* '* 'O*;-ji|'n-i 6"*udian beliau mengusap dari

keningnya). Dalam riwayat Ad-Daraquthni disebutkan, Oit
(Keringat). Sedangkan dalam riwayat Hilal disebutkan dengan

redaksi, "O;\'4b'{-Q (Latu beliau mengusap keringat). Ada yang

mengatakan batrwa artinya adalah keringat yang banyak, dan ada pula

yang berpendapat keringat demam. Asal makna ar-rahdh adalah

mandi, karena itulah Al Khaththabi menafsirkannya, bahwa kulit

beliau bermandikan keringat karena sangat banyaknya.
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eU.LJ '* c> itfr_,;'s ,1e I le (Abu Sa,id berkata,

"Sungguh kami memujinya tatkala ia muncul untuk itu.,') Dalam
riwayat Al Mustamli disebutkan dengan redaksi, ',!-),i * * (Ketika

hal itu muncul), sementara dalam riwayat Hilal disebutkan, 'ol; 
^r€ t

(Dan seolah-olah beliau memujinya). Kesimpulannya, mereka (para
sahabat) pada mulanya mencela laki-laki tersebut karena melihat Nabi
sAW diam. Mereka menduga bahwa orang tersebut telah membuat
beliau marah, namun akhimya mereka memujinya tatkala melihat
bahwa temyata pertanyaannya itu menjadi sebab munculnya apa yang

disabdakan oleh Nabi SAW itu. Sedangkan kalimat,61-oi'J,&t
(seolah-olah beliau memujinya) karena mereka menyimpulkan dari
kondisi yang terjadi.

urll;-J' (.iit 1 (Kebaikan hanya mendatangkan kebaikan).

Dalam riwayat Ad-Daraquthni ada tambahan pengulangan redaksi ini
hingga tiga kali. Dalam riwayat Hilal disebutkan dengan redaksi, ! i.lf

pJu'-ru g-Lj 1S"r, ngguhnya kebaikan tidak akan mendatangkan

keburukan). Dari sini disimpulkan, bahwa rezeki itu walaupun banyak
juga termasuk kebaikan. Sedangkan munculnya keburukan adalah
karena faktor kikir sehingga enggarl meriwayatkan kepada yang
berhak menerimanya, dan boros dalam menggunakannya untuk hal-
hal yang tidak disyariatkan. Selain itu, segara sesuatu yang telatr
ditetapkan Allah sebagai kebaikan maka tidak akan menjadi
keburukan, dan begitu juga sebaliknya. Namun, dikhawatirkan orang
yang dianugerahi kebaikan itu bersikap salah dalam memperlakukan
kebaikan itu sehingga mendatangkan keburukan.

Dalam Mursal sa'id Al Maqburi yang diriwayatkan Sa'id bin
Manshur disebutkan , ;>t";dD'J g'rj'*tl g,Apa itu kebiakan?,,

sebanyak tiga kali). hi adalah kalimat tanya yang berarti
pengingkaran. Artinya, harta bukanlah kebaikan yang sesungguhnya
walaupun disebut kebaikan, karena kebaikan yang hakiki adalatr yang
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digunakan untuk yang hak, seperti halnya keburukan yang hakiki
dalam harta adalah menahannya dlri yang lt d,* menggunakannya

untuk kebatilan. Sabda beliau, 6:F, {g? )6r Ui' o! (sesungguhnya

harta ini indah lagi manis) adalah perumpamaan.

j,;it r,t i tl (Sesungguhnya harta ini). Dalam riwayat Ad-

Maksudnya, gambaran dunia ini adalatr indah dan menyenangkan.

Orang Arab biasa menyebut sesuatu yang cerah dan berseri-seri

dengan sebutan akhdhar.

Ibnu AI Anbari berkata, ..Kalimat ;:;ri:pi dalam sabda
t .- ) , .

beliau, {P {t6 )rir (Harta itu indah lagi manis) bukan merupakan

sifat harta, tetapi sebagai penyerupaan. Seolah-olah beliau

mengatakan,'Harta itu bagaikan sayuran yang hijau nan manis'."

Atau huruf ta' (ta' marbuthah) padakataitpe dan if berarti

bahwa harta termasuk perhiasan dunia. Atau berarti manfaat harta,

yakni kehidupan atau penghidupan berlangsung dengannya. Atau

bahwa yang dimaksud dengan harta di sini adalah dunia, karena harta

termasuk perhiasan dunia. Allah berfirman dalam surah Al Kahfi ayat

46, qfur i(iJt zA) o'oli*ir.Jr lnarn dan anak-anak adalah perhiasaan

kehidupan dunia). Disebutkan juga, dalam hadits Abu Sa'id yang

diriwayatkan dalam kitab ls-Sz ror,ifti:gl Vltl (Dunia itu hijau

[indahJ lagi manis). Dengan demikian, kedua hadits ini sesuai dan

tidak bertentangan. Kemungkinan juga huruf /a' tersebut berfungsi

untuk menunjukkan makna berlebih-lebihan.

'*!jt ;r 'il Li S-f by1 lOon sesungguhnya setiap yang

ditumbuhkan oleh sungai). Maksudnya, saluran-saluran air.

Penisbatan ini hanya sebagai kiasan, karena sebenarnya yang

menumbuhkan adalah Allah. Dalam riwayat Hilal disebutkan dengan
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redaksi, 
"rS-b'Oi1 

lOon bahwa di antara yang menumbuhkan). Kata

b pada kalimat '*.;J-E berfungsi untuk menunjukkan makna banyak,

bukan untuk menunjukkan makna sebagian, karena sesuai dengan

riwayat ;J 'ii \i Jg (Setiap yang ditumbuhkan). Semua perkataan ini

adalatr perumpamaan tentang dunia. Redaksi yang menyatakannya

secara jelas disebutkan dalam Mursal Sa'id Al Maqburi.

J-ii J+'B- (Dapat membunuh karena gangguan

perncernaan atau membinasakan). Kata U-it berarti perut yang

membesar karena banyak makan. Dikatakan ,i"-'Lki -'zi.f,lt'oL;
artinya binatang itu mencapai lahan gembalaan, lalu makan sebanyak-

banyaknya hingga perutnya membesar dan mati (kekenyangan).

Diriwayatkan juga dengan lafazh i;jr y*g berasal dari kata 'Jefir,

artinya kacau, bingung. Pengertian pertama dalam hal ini lebih tepat.

Sedangkan kata p berarti mendekati kebinasaan.

\1 lKecuali), adalah istitsna' (pengecualian). Diriwayatkan

juga dengan kata ti.

fi{t (Tanaman yang htjau). Kata ini menunjukkan makna

banyak, yaitu sejenis ilalang yang disukai binatang ternak. Bentuk

tunggalnya adalah a:*--?. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan

dengan katat'tbl. Sedangkan dalam riwayat As-Sarakhsi disebutkan,

s:tzAr. Selain itu, dalam riwayat yang lain disebutkan ot:jzilt bentuk
,

jarnak dari kata i:S?.

6l6:He cl'lo-Jt (Hingga ketika kedua pinggangnya sudah

penuh).Kata696 adalah bentuk mutsanna dari kata i;e,artinya
kedua sisi perut binatang. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan

dengan bentuk tunggal, V*e.
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'c-5i lDatang). Dalam riwayat Hilal disebutkan dengan redaksi,

,>Jii;;r (Menghadap).

cr:*\ (Mengunyah kembali). Maksudnya, menaikan makan

yang telah dimasukkan ke dalam perutnya lalu mengunyahnya
kembali.

'*nt (Dan buang kotoran).Ibnu At-Tin membacanya,'ri$1,

artinya membuang sedikit yang di dalam perutnya. Ad-Daraquthni

menambahkan dalam riwayatnya,'d3,ti"crtb j (Kemudian ia kembali

lalu makan). Maknanya, apabila telah kenyang dan sudah terasa berat
karena makanan yang dimakannya, maka ia berusaha untuk
meringankannya dengan cara menaikkan makanan yang ada di
perutnya lalu mengunyahnya lagi hingga lebih halus, setelah itu
menghadap ke arah matahari dan berjemur sehingga memudahkan
untuk mengeluarkannya. Setelah keluar, maka perut kembung itu pun
hilang dan ia selamat. Ini berbeda halnya dengan yang tidak
melakukan itu, karena perut kembung itu bisa membunuhnya dengan

cepat.

Al Azhari berkata, "Jika hadits ini dipisah, maka tidak akan
jelas maknanya. Hadits ini mengandung dua perumpamaan; yang
pertama adalah untuk orang yang gigih mengumpulkan harta dunia
namun enggan mengeluarkannya pada jalan yang benar. lni adalah

yang lebih dulu disebutkan, yaitu yang mati kekenyangan. Kedua
adalah orang yang sederhana saja dalam mengumpulkan dan

memanfaatkannya, yaitu seperti pemakan sayur polong, karena sayur
polong bukan rumput liar yang ditumbuhkan oleh sungai, tetapi jenis
biji-bijian. Sedangkan biji lebih tinggi daripada rumput dan lebih
rendah daripada pohon yang disukai oleh binatang ternak setelah

ilalang yang lebat. Beliau mengumpamakan pemakan sayur polong
untuk orang yang sederhana dalam mengambil dan mengumpulkan

harta dunia, tanpa disertai dengan ambisi dalam mengambilnya secila
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tidak hak, dan juga tidak enggan untuk mengeluarkannya kepada yang

berhak. Orang seperti ini akan selamat dari petaka sebagaimana

binatang ternak pemakan sayur polong yang selamat. Kebanyakan

ternak yang mati karena kotorannya tertahan di dalam perutnya."

Az-Zainbin Al Manayyar berkata, ";air ilfl adalah binatang

temak yang disediakan pakannya di sekitamya dan diperhatikan

kondisinya sehingga terhindar dari mual atau kekenyayangan.

Sedangkan tz;jt. adalah tanam-tanaman."

Ada juga yang mengatakan bahwa ,1i)t adalatr rumput liar

dimana binatang ternak menikmatinya saat memakannya dengan

banyak. Ada juga yang berpendapat, bahwa itu adalah tanaman yang

tumbuh setelah ilalang yang lebat, karena ternak akan memakannya

sedikit demi sedikit sehingga tidak sakit. Mengenai pendapat terakhir

ini perlu ditinjau lebih jauh, karena redaksi hadits ini menunjukkan

bahwa kematian terjadi akibat kekenyangan, kecuali bagi yang sudah

terbiasa sehingga hal itu tidak membahayakannya. Ini bukan berarti

bahwa pemakan polong itu sama sekali tidak akan terkena bahaya,

karena pengecualian ini disertai dengan kriteria tersebut.

Kemungkinan orang yang mengatakan itu (pendapat terakhir)

menemukan redaksi dalam riwayat ini, ;;*,ilrf'\l*it,rt(Dapat
membunuh karena kekenyangan atau membinasaknn, kecuali

pemakan tanaman yang menghijau) dan tidak menyebutkan redaksi

setelahnya, sehingga penj elasannya terbatas.

'#L#t fij @,raka itulah harta yang baik). Dalam riwayat

Hilal disebutkan dengan redaksi, 't- fiJit +b'ff {Ur*" itulah

s ebaik-baik teman s eorang mus lim).

* ;ktilibyt (Namun bila ia mengambilnya tanpa halotya).

Dalam riwayat Hilal disebutkan dengan redaksi, * .&iili;- r; aifii

(Dan barangsiapa mengambilnya tanpa halorya).
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'#" l't ,fl" "S€ 
(Maka ia seperti yang makan dan tidak

pernah kenyang). Hilal menambahkan dalam riwayatnya, (VL"Xi

*4r f y- * (Dan menjadi saksi atasnya pada Hari Kiamat).

Kemungkinan maksudnya adalah memberikan kesaksian secara

hakiki, yaitu Allah membuatnya bisa berbicara. Bisa juga sebagai

kiasan, dan maksudnya adalah kesaksian kepemilikan yang

diwakilkan kepadanya.

Hadits ini mengandung perumpamaan untuk tiga golongan,

karena bila binatang ternak digembalakan di padang rumput, maka ia

akan makan secukupnya atau memperbanyak makan. Yang pertama

adalah golongan orang-orang zuhud, sedangkan yang kedua adalah

golongan yang berusaha mengeluarkan sesuatu yang berbahaya jika
tidak dikeluarkan, dan jika sudah dikeluarkan maka bahayanya akan

hilang dan terus memanfaatkannya, atau ia tetap membiarkan dan

meremehkan sesuatu yang berbahaya itu. Yang pertama adalah

orang-orang yang berinteraksi dengan dunia, dan mengetahui apa

yang harus ditahan dan dikeluarkan, sedangkan yang kedua adalah

kebalikannya.

Ath-Thaibi berkata, "Dari hadits ini disimpulkan empat

golongan: Pertama, orang yang makan dengan rakus sampai gendut

dan tidak mau berhenti sehingga cepat binasa. Kedua, orang yang

makan seperti itu, dan berusaha mencegah keburukannya, namun

karena tidak dapat mengatasinya, maka dia pun binasa. Ketiga, orang

yang juga makan seperti itu, hanya saja segera menghilangkan apa

yang membahayakannya dengan cara menolaknya sehingga selamat.

Keempat, orang yang makan tidak rakus, tetapi cukup sekadar untuk

menghilangkan lapar dan menegakkan tubuhnya.

Yang pertama adalah perumpamaan orang kafir, yang kedua

adalah perumpamaan orang maksiat yang lupa diri dan enggan

bertaubat kecuali saat kehilangannya, yang ketiga adalah orang yang

penuh perencaniurn dan segera bertaubat sehingga taubatnya diterima,
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dan yang keempat adalah orang yang zuhud terhadap dunia dan

menginginkan akhirat. "

U-Nt'fi {Uot o itulah harta yang baik). tni berfungsi sebagai

penguat kalimat sebelumnya. Pada kalimat ini ada kalimat yang tidak

disebutkan secara redaksional sebelumnya, yaitu,'rPju, P,'Sre'o1 llitca

ia bersikap benar di dalamnya). Hal ini mengisyaratkan kondisi

sebaliknya, yaitu teman yang paling buruk adalah orang yang berlaku

tidak benar di dalamnya.

Redaksi '#"lt ,FN" gli (Maka ia seperti orang yang makan

dan tidak pernah kenyang) disebutkan sebagai perbandingan redaksi,

i'idrlt'j1 {uot o itulah sebaik-baik harta) d* * tW L'&i @o"

menjadi sal<si atasnya). Maksudnya, hujjah yang menjadi saksi

atasnya karena sifat tamak dan berlebih-lebihan dalam hal-hal yang

tidak diridhai Allah.

Az-Zain bin Al Manayyar berkata, "Hadits ini mengandung

beberapa perumpamaan yang bagus:

l.

2.

J.

Perumpamaan harta dan perkembangannya adalah seperti

tanaman dan pertumbuhannya.

Perumpamaan orang yang ambisius dalam mencari harta

adalah seperti binatang yang rakus terhadap rerumputan.

Perumpamaan memperbanyak dan menumpuk-numpuk harta

adalah seperti keburukan/bahaya memakannya secara

berlebihan.

Perumpamaan harta yang dikeluarkan meski sangat

disukainya, bahkan dapat menimbulkan sifat kikir seperti

makanan yang dikeluarkan oleh binatang setelah ditelannya.

lni menunjukkan sangat buruknya hal itu menurut syariat.

Perumpamaan orang yang sudah berhenti dari mengumpulkan

harta adalah seperti domba yang apabila sudah kenyang dan

4.

5.
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perutnya membesar berusaha menghadap ke matahari karena

bisa menentramkan perutnya. Ini menunjukkan bahwa ia

mengetahui kemaslahatannya.

6. Perumpamaan matinya orang yang mengumpulkan harta dan

enggan mengeluarkan di jalannya adalah seperti kematian

binatang yang lalai menghalau sesuatu yang membahayakan

dirinya.

7. Perumpamaan harta adalah seperti teman yang tidak beriman
yang dapat berubah menjadi musuh, karena harta itu harus

disimpan dan diikat kuat-kuat. Hal ini menyebabkannya

enggan memberi kepada yang berhak sehingga menjadi sebab

datangnya siksaan bagi pemiliknya.

8. Perumpamaan orang yang mengambil harta dengan cara yang

tidak dibenarkan adalah seperti orang yang makan namun tidak
pernah kenyang."

Al Ghazali berkata, "Perumpamaan harta adalah seperti ular
yang memiliki cairan penawar racun yang ampuh dan bisa yang

mematikan. Jika ditemukan oleh orang pandai, yang dapat

menghindari keburukannya dan mengerti cara mengeluarkan cairan

penawar racunnya, maka itu menjadi kenikmatan. Tapi bila ditemukan
oleh orang dungu, maka ia telah berjumpa dengan petaka yang

membinasakan."

Pelaiaran yang dapat diambil:

1.

2.

a
J.

lmam duduk di atas mimbar ketika memberikan wejangan

selain khutbah Jum'at dan sepertinya.

Orang-orang (amaah) duduk di sekitar imam, dan mewaspadai

sikap saling berlomba-lomba dalam urusan dunia.

Bertanya kepada orang alim mengenai perkara yang belum

difahami dan meminta dalil untuk menghilangkan keraguan.
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4. Harta dinamakan "*, sebagaimana ditegaskan oleh firman

Allah dalam surah Al 'Aadiyaat ayat 8, ryCJ ;ir"'r;J,fitt
(Dan sesungguhnya dia sangat bakhil knrena cintanya kepada

harta) dan firman-Nya dalam surah Al Baqarah ayat 180, bf

t:t '!; (Jika ia meninggalkan harta yang banyak).

Membuat penrmpamaan dengan bljak, walaupun di dalamnya

disebutkan sesuatu yang kotor seperti "kencing", namun hal itu
dimaklumi karena mengandung makna-makna yang sesuai

dengan topiknya.

Nabi SAW menunggu turunnya wahyu ketika hendak

menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Demikian ini
berdasarkan dugaan para sahabat. Tapi boleh jadi diamnya

beliau itu untuk menyusun ungkapan yang ringkas, padat dan
jelas. Ibnu Duraid mengategorikan hadits ini, yakni redaksi, ,l!

'd" tf -b"'#" ',+ijt +$ lsesungguhnya di antara yang

ditumbuhkan oleh sungai dapat membunuh knrena

kekenyangan atau membinasakan) termasuk perkataan

berbobot yang tidak pemah seorang pun mendahului Nabi
SAW dalam mengemukakan maknanya. Selain itu, setiap

orang yang mengemuakakan ungkapan yang senada dengan ini
sebenamya mengambil dari beliau. Dari sikap beliau ini juga

disimpulkan agar tidak tergesa-gesa dalam menjawab jika
perlu dicermati lebih dulu

Orang yang diduga mempersulit dengan pertanyaannya

dianggap tercela, sedangkan orang yang bagus dalam
melontarkan pertanyaan dianggap terpuji. Yang menegaskan

bahwa jawaban beliau berasal dari wahyu adalah, beliau
mengusap keringat, karena memang demikian kebiasaan beliau
saat turunnya wahyu seperti yang telah dikemukakan pada

pembahasan tentang permulaan turunnya wahyu, 'r+'ttti

5.

6.

7.
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8.

C7l:"4 (Sementara kening beliau bercucuran keringat).

Mengutamakan orang kaya daripada orang miskin. Namun
sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk hal ini bagi
orang yang tidak mengunggulkan salah satunya (yakni kaya
atau miskin). Anehnya, An-Nawawi berkata, "fni sebagai dalil
bagi yang menyatakan bahwa orang yang kaya lebih utama
daripada orang yang miskin." Padahal sebelum itu dia

menjelaskan sabda beliau, F\r$\ -JJ, g.U-[ (Kebaikan hanya

mendatangkan kebaikan), bahwa maksudnya adalah kebaikan
yang hakiki hanya mendatangkan kebaikan. Namun, perhiasan

ini bukanlah kebaikan yang hakiki karena mengandung fitnah,
persaiangan dan kesibukan sehingga memalingkan dari akhirat.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, berdasarkan hal ini, hadits ini justru

sebagai dalil bagi yang berpendapat bahwa fakir lebih utama
daripada kaya. Intinya, hadits ini tidak bisa dijadikan sebagai

dalil untuk menguatkan salah satu dari kedua pendapat itu.

Anjuran untuk memberi kepada orang miskin, anak yatim dan

ibnu sabil.

Orang yang mencari harta dengan cara yang tidak halal, maka
hartanya tidak akan diberkahi, karena ia sama saja dengan

orang yang makan namun tidak pernah kenyang.

Boros, banyak makan dan rakus adalah sikap yang tercela.

Mengumpulkan harta dengan carayangtidak halal, dan enggan

mengeluarkannya kepada yang berhak merupakan sebab

kebinasaannya sehingga menjadi tidak berkah, sebagaimana

firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 276, J.Sr?ttt j;*-
crtt;L.Jt,*;;, (Allah memusnahkan riba dan menyuburkan

sedekah).

9.

10.

11.

12.
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Keempat dan kelima, hadits Imran bin Hushain yang telah

dikemukakan pada pembahasan tentang kesaksian di awal

pembahasan tentang para sahabat. Demikian juga hadits setelahnya.

Keenam dan kaujuft, hadits Khabbab yang diriwayatkan

Imam Bukhari dari dua jalur, dimana yang pertama mengandung

tambahan untuk jalur kedua. Ini adalah hadits yang sama. Di
dalamnya dia menyebutkan sebagian periwayat yang tidak disebutkan

pada jalur lainnya dan tidak menyebutkan secara jelas apa yang

dikatakan oleh Syu'bah. Riwayatnya dari Isma'il bin Abi Khalid telah

dikemukakan di akhir pembahasan tentang orang-orang sakit, sebelum

pembahasan tentang pengobatan.

Imam Ahmad menambahkan di bagian redaksi hadits yang

diriwayatkan dari Waki'dengan sanadini, u! '$l,)i'F *V uS 6a;

?t)t ui si '^i;U-u' tt :€ y e |\|t).$r'ot ,Jus ,'i taw (Kami

pernah datang menemui Khabbab untuk menjenguknya. Saat itu dia

sedang membangun dindingnya, lalu dia berkata, "Sesungguhnya

setiap muslim mendapat pahala dalam setiap yang dibelanjaknnnya

kecuali yang dijadikannya pada bangunan rni). Penjelasan tambatran

ini juga telah dipaparkan sebelumnya. Ismail yang disebutkan di
kedua jalurnya adalah Hirr bin Abi Khalid, sedangkan Qais adalah

Ibnu Abin Hazim. Para periwayat yang terdapat dalam sanad ini dari

Waki' dan seterusnya adalah orang-orang Kufah. Sedangkan Yahya

yang terdapat dalam sanad kedua adalah Ibnu Sa'id Al Qaththan. Dia
adalah orang Bashrah.

Kedelapan, hadits Khabbab. Para periwayatnya, dari gurunya

Imam Bukhari dan seterusnya adalah orang-orang Kufah. Suffan
dalam sanad ini adalah Ats-Tsauri.

'^', i F:t lloht k}t t $r,rb (Kami berhijrah

bersama Nabi SAW... lalu dia kemuknkan kisahnya). Demikian

redaksi yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar. Maksudnya,
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periwayatnya menceritakan hadits ini dan mengisyaratkan kepada
hadits yang telah diriwayatkannya secara lengkap di awal hijrah ke
Madinah, yaitu dari Muhammad bin Katsir, dengan sanad yang
disebutkan di sini. Dia juga mengaitkannya dengan riwayat yahya AI
Qaththan yang berasal dari Al A'masy. Dia mengemukakannya secara

lengkap, lalu menyebutkan bagian yang disebutkan di sini, ,;7i ey';L i;';bi'& ,t':;b gii'n fet il ,#, u ,# , j6i il' .rp (Latu

balasan kami ada pada Allah, maka di antara kami ada yang telah
berlalu dan belum mengambil sedikit pun dari balqsannya, di
antaranya adalah Mush'ab bin umair). Hal ini sudah disebutkan pada
pembahasan tentang jenazah. Dalam pembatrasan tentang hijratr,
disebutkan di dua tempat, juga dalam pernbahasan tentang perang
Uhud disebutkan di dua tempat.

8. Firman Anah, li gfur iV.:t .<fr\t""J; Ar .r}j '01 
arir $iU_

tr i\uJit,$:te 6\q|""r:rb'€lrl:itlr ",rt .rj{, yu.€fr
.eilt ?6bi'a f;fr "Hai manusia, sesungguhnya janji Auah

adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia
memperdayokan kamu dan sekali-kali janganlah syetan yang

pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah.
Sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka
anggaplah ia musuh(mu), karena sesungguhnya syetan-syetan itu
hanya mengajak golongannya sapaya mereka menjadi penghuni

neraka yang menyala-nyala.,, (Qs. Faathir I35l: 5-6)

t:rb!ilt )rit,bd JG."#'^ie
Sa'iir bentuk jamaknya adalah su'ur. Mujatrid berkata, ,,Al

Gharuur adalatr syetan."

68 -TATHULBAARI



ot;i'oi,*:)t * i'tu *?i:Ju ,;pt'y,t;\i W'*
q4t;it j ,tp i: ,r& oY*; ot"L *i ilu i?i
U6 *t *\t ,k'",;i *,lrr,iG i ,;"*Nt r;:v2,*
*i'J-r'er;; ,iG"i t*)t;:u;-:Jr vs *t -*)

; i"; G {'-* ,:"^L'i ,f , g}1^3t ;i i :nSt
ft!-,*,'t ,p', *?tt *'at'ui i,sG .yti

6433.Dari Muhammad bin Ibrahim Al Qurasyi, diu berkutut

Mu'adz bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku bahwa Aban

mengabarkan kepadanya, dia berkata: Aku pernah membawakan air

bersuci untuk Utsman. Saat itu dia duduk di bangku-bangku, lalu dia

pun berwudhu dan membaguskan wudhunya, kemudian berkata, "Aku
melihat Nabi SAW berwudhu dan beliau duduk di tempat duduk ini,
beliau membaguskan wudhunya, kemudian bersabda,' Barangsiapa

berwudhu seperti wudhu ini kemudian mendatangi masjid, lalu shalat

dua raka'a4 kemudian duduk, maka dosanya yang telah lalu
diampuni'."

Dia juga berkata, "Dan Nabi SAW bersabda, 'Janganlah

lralian teperdaya'."

Keteranean Hadits:

(Bab Firman Allah, "Hai manusia, sesungguhnya janji Allah
adalah benar ... neraka yang menyala-nyala.") Demikian redaksi

yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar, sedangkan dalam riwayat

Karimah disebutkan kedua ayatnya.

'Pfib (Bentuk jamalotya adalah su'ur). Maksudnya adalatr

kata'iJ.-Jt. Ini adalah bentuk/a'il yangbermakna maful, artinya api
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yang menyala-nyala.

f'L:?-rr ':\/r:i_.o6j 'SA'1 
luuiahid berkata, "Al Gharuur

adalah syetan.") Atsar ini hanya disebutkan dalam riwayat Al
Kasymihani. Al Firyabi meriwayatkannya secara maushul di dalam

tafsimya, dari Warqa', dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, yaitu

tentang tafsir firman Allah, )ijJi,:-*;-'t1 (Dan sekali-kali

janganlah syetan yang pandai menipu, memperdayakan,kamu tentang

Allah). Pola fa'uul di sini bermakna fa'il, J>ti'o')P, artinya aku

memperdayainya dan mendapatkan apa yang aku inginkan darinya.

Gharuur adalah segala sesuatu yang memperdaya manusia. Kata ini

ditafsirkan dengan "syetan", karena syetan adalah pimpinannya dalam

hal ini.

ip$tlii (Lalu beliau berwudhu dan membaguskan

wudhunya). Dalam riwayat Nafi' bin Jubair dari Humran disebutkan

dengan redaksi, iy>t:r Eaii ltatu dia menyempurnakan wudhunya).

Riwayat yang menjelaskan sifat penyempumaan wudhu tersebut telah

dikemukakan pada pembahasan tentang bersuci dari jalur lainnya, dari

Humran, serta perkataan Urwah, ")-z!r 6)1$ ttlls"rungguhnya ini

wudhu yang paling sempurna).

1:-,ri, ri J-+'b:i i ,'Jg i (Kemudian beliau bersabda,

"Barangsiapa berwudhu seperti wudhu ini.') Hal ini telah

dikemukakan sebelumnya. Selain itu, telah dikemukakan pula tentang

orang yang menafikan riwayat dengan kata, p. Adapun hikmah

disebutkannya dengan kata,'3-ii (mirip atau serupa) adalah sebagai

pemakluman bahwa setiap orang tidak akan dapat berwudhu persis

seperti wudhu Nabi SAW.
, i- " !. ,-.i
,.,8 t ,l;,S:€'t'y3t Ji i (Kemudian beliau mendatangi

masjid, lalu shalat dua rakaat). Seperti itulah "dua rakaat" ini
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disebutkan secara mutlak. Redaksi ini menyerupai riwayat Ibnu
syihab yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang bersuci.
Sementara Imam Muslim dalam riwayatnya yang berasal dari Nafi'
bin Jubair, dari Humran menyebutkan dengan redaksi, $:at ,)t ,#, j
;*.,-1Jt G\i e6t t t;r@ ,ii.l*it (Kemudian betiau berjalan untuk

shalat fardhu, lalu melalaanakannya bersama orang-orang atau di
masjid). Begitu juga riwayat Muslim yang disebutkan dalam riwayat
Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dari Humran,;rb drbs (Lalu beliau

melal<sanakan shalat). Sedangkan dalam riwayat lainnya yang juga
berasal dari Muslim disebutkan , e-i.:*ir i}?-St ,)^5 (Lalu beliau

melalrsanakan shalat fardhu), dan di dalamnya dia menambahkan, I!
q jr g>tlalr u.: W. u ii llr 'fi 1xr*oli Allah mensampuni dosa

yang ada di antara shalat itu dan shalat berikutnya). tni menunjukkan
pembatasan redaksi yang mutlak dalam riwayat lainnya, Li'i int ?
1t n i.tiS llUan mengampuni dosanya yang telah lalu), danbahwa

kalimat "yang telah lalu" adalatr waktu khusus di antara kedua shalat
itu.

Di samping itu, ada redaksi hadits yang lebih jelas, yaitu hadits
yang terdapat dalam riwayat Shakhrah dari Humran yang
diriwayatkan Imam Muslim, y** e$t j:fut e fuF}o
'H. u;s.'a1iis Uf rt ,:u,ldr grjlat $e # (Tidaktah seorans

muslim bersuci dan menyempurnakan bersucinya yang telah
diwajibknn atasnya, lalu melaksanakan shalat yang lima ini, kecuali
itu menjadi penebus dosa yang ada di antara shalat-shalat tersebut).
Dikemukakan juga dari jalurUrwah dari Humran, l!.s q.tii'* ll
t4iLJ- rF lfut (Kecuali dosa yang ada di antaranya dan sharat itu

diampuni hingga dia melaksanakannya). Ada pula riwayat lainnya
yang serupa, yaitu riwayat yang berasal dari Amr bin Sa,id bin Al
Ash, dari utsman, di dalamnya disebutkan batasannya, yaitu selama
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tidak melakukan dosa besar. Saya telah menjelaskannya pada

pembahasan tentang bersuci.

Kesimpulannya, Humran mempunyai dua hadits yang berasal

dari Utsman mengenai masalah ini. Pertama, dibatasi dengan

meninggalkan bisikan jiwa, yaitu selama berada dalam shalat mutlak
dua rakaat dan ini tidak dibatasi dengan shalat fardhu. Kedua, shalat

fardhu secara berjamaah atau di masjid tanpa dibatasi dengan

meninggalkan bisikan j iwa.

blrt1 ,'*t * io' ,p d,',5'6't iJtt (ta berkata, "Dan Nabi

SAll bersabda, 'Janganlah kalian teperdayal ") Hal ini telah saya

kemukakan pada pembahasan tentang bersuci. Kesimpulannya, tidak
boleh mengartikan ampunan itu secara umum untuk semua dosa

sehingga perbuatan dosa dapat dilakukan semaunya dengan

mengandalkan adanya ampunan dari shalat yang dilakukan. Sebab,

shalat yang menghapuskan dosa-dosa adalah shalat yang diterima, dan

tidak seorang pun yang mengetahuinya. Selain itu, saya menemukan
jawaban lainnya, bahwa dosa yang dihapuskan oleh shalat adalah

dosa-dosa kecil. Oleh karena itu, tidak boleh teperdaya sehingga

berani melakukan dosa-dosa besar karena mengandalkan ampunan
dosa dari shalat yang dilakukan. Karena hal itu hanya khusus untuk
dosa-dosa kecil. Bisa juga diartikan bahwa jangan terlalu banyak
melakukan dosa-dosa kecil, sebab jika dosa-dosa kecil terus dilakukan
maka dapat dihukumi sebagai dosa besar, sehingga tidak dapat

dihapus oleh ibadah yang dapat menghapuskan dosa kecil. Atau, hal
itu dikhususkan bagi orang yang selalu taat, sehingga tidak berlaku
bagi para pelaku maksiat.

9. Meninggalnya Orang-Orang Shalih

!)t|ubr Ju.1
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6434. Dari Midras Al Aslami, dia berkata, "Nabi SAW
bersabda, 'Orang-orang shalih meninggal satu demi satu, dan yang

tersisa hanyalah orang-orang hina seperti halnya sisa gandum atau

kurma. Allah sama sekali tidak memperdulikan mereka' ."

Abu Abdillah berkata, "Disebutkan dengan hufaalah dan

hutsaalah (yakni sesuatu yang berkualitas rendah dan buruk).

Keterangan Hadits:

jA iTtaLr J-;,L (Dan dikatakan, "adz-dzahaab" artinya

hujan). Redaksi ini disebutkan dalam riwayat As-Sarakhsi saja.

Maksudnya, kata friLr mengandung makna lain, yaitu yang berlalu

dan hujan. Seorang ahli bahasa b.erkata, "i;6Lr adalah hujan ringan.

Kata ini adalah bentuk jamak dari bi."
t , .. tjjfui, jili o:e,J,r!dr $d lorong-orang shatih meninggal satu

demi satu). Dalam riwayat Abdul Wahid bin Ghiyats dari Abu
Awanah yang diriwayatkan oleh Al Ismaili disebutkan, LaJ"
(Diwdatkan) sebagai ganti, L.6]j (Meninggal). Maksudnya adalah

nyawa mereka dicabut. Al Ismaili juga meriwayatkannya dari Khalid
Ath-Thahhan, dari Bayan dengan redaksi, b' 'fJ t>Ai o:;SUt .+{

j'rj'.i,' *ljtl\*',
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lilu l\tli o'ru.ur (orang-orang sharih terdahuru terah meninggal.
orang-orang shalih diwafatkan satu demi satu). Kalimat kedua
berfungsi sebagai penafsiran yang pertama.

.],ti, \iU& &:t @o, yang tersisa hanyalah orang-orang
hina atau rendahan). rni adalah keraguan dari periwayat, apakah
disebutkan dengan huruf rsa' ataukah dengan huruf fa. dan ha..
Dalam riwayat Abdul Wahid disebutkan dengan, iir4.

rJAr si .Jitlt i-jil;t (Seperti sisa gandum atau kurma).
Kemungkinan ini adalah keraguan dari periwayat, atau memang
sebagai variasi. Dalam riwayat Abdul wahid hanya disebutkan , l6L?
P! lseperti sisa gandum).Daram riwayat lainnya disebutkan , r ;;
*tt It yg & )l u,".- lsettingga tidak ragi tersisa kecuari seperti
sisa kurma dan gandum). para periwayat Imam Bukhari selain Abu
Dzar menambahkan, Ueriiu;, ,nr * S'56 gou Abdillah _yaloti
Imam Bukhari- berkata, "Hufaarah wa hutsaarah.') Maksudnya,
kedua kata tersebut memiliki arti yang sama.

Al Khaththabi berkata,,,in.,]i6i dan Li6 adalah sesuatu yang
berkualitas buruk."

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah sisa gandum dan
kuram yang paling akhir dan paling buruk.

Ibnu At-Tin berkata, ..ijr4j, 
adalah yang rontok dari manusia.

Asalnya adalah yang rontok dari kulit kurma, gandum dan rainnya.,,

Ad-Dawudi berkata, "Artinya, yang terjatuh dari gandum saat
diayak (disaring), dan yang masih tersisa dari kurma setelah
dimakan."
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Pt ty * ,ie '# $- -#t ,)vrs (Orang-orang terbaik pergi satu

demi satu hingga tidak ada lagi yang tersisa dari kalian kecuali orang
hina atau rendahan seperti halnya sisa larma, dimana sebagian dari
mereka bergabung dengan yang lain layalotya kambing yang

berkerumun). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id bin Yunus

dalam kitab Tarikh Mishr. Dalam riwayat ini tidak ada pemyataan

bahwa hadits ini marfu', namun hukum hadits ini marfu'.

ijU i' P.Ui, (Allah tidak memperdulikan mereka sedikit pun).

Al Khaththabi berkata, "Maksudnya, Allah tidak mengangkat derajat

mereka dan tidak menganggap mereka.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam pembahasan tentang

peperangan telah dikemukakan riwayat Isa bin Yunus yang berasal

dari Bayan dengan redaksi, 4*eint'fi 1 (Allah sama sekali tidak

mengindahkan mereka). Sedangkan dalam riwayat Abdul Wahid

disebutkan dengan redaksi, l& io' d.( I (Allah tidak memperdulikan

mereka). Demikian juga redaksi yang disebutkan dalam riwayat

Khalid Ath-Thahhan. Partikel'3j- di sini bermakna ba' (yakni ).
Contohnya adalah, p.'r{U.uj 66 '^ tb"' lUU @ku tidak

m emp erdut ikannya). Kata'r-iii artinya tidak memperdulikan. Asalnya

dari kata'r.-1r y*g berarti beban. Jadi, seolah-olah makna kalimat I
g.tli;- adalahtidak ada beratnya (nilainya) di sisi-Nya.

Di akhir hadits Al Fazariyyah yang disebutkan tadi disebutkan,

brUt ?}-S |!-,jti oji pi zaman merekalah kiamat terjadi).Ibru;

Baththal berkata, "Hadits ini menunjukkan, bahwa kematian orang-

orang shalih termasuk tanda-tanda kiamat."

Hadits ini menunjukkan anjuran untuk mengikuti para ahli
kebaikan dan bersikap waspada agar tidak menyelisihi mereka, karena

orang yang menyelisihi mereka dikhawatirkan tidak akan dipedulikan
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oleh Allah. Hadits ini juga menunjukkan bahwa di akhir zaman para

ahli kebaikan akan lenyap dari muka bumi sehingga yang tersisa

hanyalah para ahli keburukan. Selain itu, hadits ini berfungsi sebagai

dalil yang menunjukkan bahwa bumi akan kehilangan orang alim,

sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang bodoh. Ini dikuatkan oleh

hadits yang akan dikemukakan pada pembahasan tentang fitnah, .r-L
ttiiit4:t orir i;it,l.6',*- S tsllSehingga ketika tidak ada lagi orang

alim, manusia mengangkat para pemimpin yang bodoh).

Catatan:

Dalam naskah Ash-Shaghani disebuty*, Ur.tL 'i' +f i.1',5'6

.t 11 uli;+(.Joi,i:t':.Surs furr;-i:[fl'61 ,fr*t (Abu Abdiilah berkata,

"Hufaalah dan hutsaalah. Mal<sudnya, kedua knta tersebut

diriwayatkan dengan huruf fa' dan huruf tsa', dan keduanya

bermalctta sama.")

10. Fitnah Harta yang Harus Diwaspadai. Dan Firman Allah, tJt

9lrii\g €t;i "sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu

hanyalah cobaan (bagimu)." (Qs.At-Taghaabun [64]: 15)

o7o., . . , .lo . ".? .o9.t .,r. t..

d Jll ,trt ,tt b\ c.uaaAt) i)+a\) g.l"tlll r\+st + e
&';-'n E"

6435. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, 'Celakalah budak dinar, dirham, dan pakaian, yang bila
diberi merasa senang, dan bila tidak diberi merasa tidak senang' ."

,'rj-"'1 {.?tt * ot J';3]v :'Ju & hr 'rr:, e;'rL G_i }
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'Jt'e,i'rtL#?\t o, {& ttt"V iJs,rto rp
,tJ.i ;a\ )6U pc-)jiii.ry ok'r) ,i"A *',;,tLl;;, .u

.ac u;" i' t';j,qrlrl1 iir ;.t J';{*,t,
6436. Dari Atha', ia berkata: Aku -"rra"ng* Ibnu Abbas

berkata, "Aku mendengar Rasulullatr SAW bersabda, 'seandainya

anak Adam telah memiliki dua lembah harta, tentu dia akan mencari
yang ketiga, dan hanya tanah yang dapat memenuhi rongga (perut)

anak Adam. Dan Allah menerima tobatnya orang yang bertobat'."

,j'; f& G.t'q- ,j";,rur'rx- ,j$ d; ,.t eli
*;P?:'i ;.>"ri'j ,lJ'.i & t\t .* ir'J'.yr,.;-
?nr ,-,rI-1 .'-t:At 11 i;r ,tt **l; {t, fl'i oi';\',tt

i3t ;r;t'c-:;t 'iri .v ?i'ri tr-Ar ,t 1t\i *,u* i.r'Jv
t 

o ', . , ,.,ilt *EtJ'F-
6437.Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku

mendengar Atha' berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, ..Aku

mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'seandainya anak Adam telah
memiliki harta sepenuh satu lembah, tentu dia ingin memiliki lagi
yang seperti itu (sebanyak itu), dan hanya tanah yang dapat
memenuhi mata anak Adam. Dan Allah menerima tobatnya orang
yang bertobat'."

Ibnu Abbas berkata, "Aku tidak tahu, apakah itu dari Al
Qur'an atau bukan?" Ia berkata, "Dan aku mendengar Ibnu Az-Zubair
mengatakan itu di atas mimbar."

.a6u,y
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t i,t:';*i';,, ,,3,r: At';i ,7rt'd o>u 6l: I,i;;t ;r oi

u.b?xr,-;raj,*t)t 11 iir ;tJ';'*-'li,$u ili;i
rl

. {-J tJ

6438. Dari Abbas bin Sahal bin Sa'ad, dia berkata: Aku

mendengar Ibnu Az-Zubair di atas mimbar di Makkah berkata dalam

khutbahnya, "Wahai manusia, sesungguhnya Nabi SAW telah

bersabda, 'Seandainya anak Adam diberi satu lembah yang penuh

emas, niscaya dia menginginkan yang kedua, dan seandainya dia

diberi yang kedua, niscaya dia menginginkan yang ketiga. Dan tidak
ada yang dapat memenuhi rongga manusia kecuali tanah. Dan Allah
menerima tobatnya orang yang bertobat' ."

+; i' J:" !t'J';:rL( ,#t i';f d?i iJs *W it *
eJ-21'1 '; ik'oi'";i is u $'t'r ;;i.i) tf '1 ils p;

.ac ,y *\t l'fu ,*tltyf ;6 
'* {,

6439. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: erru, tin Malik
mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Seandainya anak Adam diberi satu lembah emas, maka dia akan

menginginkan untuk memiliki dua lembah" dan sekali-kali tidak akan

memenuhi mulutnya, kecuali tanah. Dan Allah menerima tobatnya

orang yang bertobat."
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341 :|,)j ,b )1'Ar ,t ti u j k ,Ju',tl'* ,;i'*
.;sst

6440. Dari Anas, dari Ubai, dia berkata, "Sebelumnya, kami

yakin bahwa ini dari Al Qur'an sampai turunnya ayat,'Bermegah-

megahan telah melalaikan kamu'. (Qs. At-Takaatsur [102]: l)."

Keterangan Hadits:

(Bab fitnah harta yang harus diwaspadai). Maksudnya, lalai

dengan harta.

4Vit:tft JJt;i r;!t,,Sus lt ,Sll (Dan firman Ailah ra'ata,

"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan

[bagimuJ."). Maksudnya, menyibukkan hati sehingga dapat

melalaikan untuk berbuat taat kepada Allah. Tampaknya Imam

Bukhari mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Af
Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al Hakim yang mereka shahih-kan, dari

hadits Ka'ab bin Iyadh, Ft p.'ot ,J*- Pi # io' ,r,; )t'lr,; "i;it;i' s4i 4j ,', ! gtu mendengar Rasulullah SAW bersabda,

"Sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah, danfitnah umatku adalah

harta. ') Hadits ini mempunyai riwayat penguat yang mursal yang

dikemukakan oleh Sa'id bin Manshur dari Jubair bin Nufair seperti

itu, namun dengan tambahan redaksi, e )O'U )6-t:: i3T U) ,P!:
48 *l_(Seandainya dialirkan dua lembah harta untuk manusia, tentu

dia mengharapkan yang ketiga).

Berkenaan dengan fitnah m*, disebutkan hadits yang

diriwayatkan oleh Ahmad dan para penulis kitab Sunan yang dinilai
shahih oleh Ibnu Khuzaimatr dan Ibnu Hibban dari Buraidah, dia

berkat4 {* ,|#:\';,:;sr;t;i ,:Jx- pj * b' ,,t1" }u S'e:"i o,€
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itto,* ,'Jtit ,i:n- G.W'i t4)a ,;d, *'J'p ,y,jx-st-;ri ptz*i
"4'€I12ie 

nslr;i 6t ,l'J;ri (Ketika Rasulullah SAW sedang

menyampaikan khutbah, Al Hasan dan Al Husain datang sambil

mengenakan pakaian merah menggemaskan, maka beliau turun dari

mimbar, lalu membawa keduanya dan ditempatkan di hadapan beliau,

lantas bersabda, "Benarlah Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya

harta dan anak-anak kalian adalah fitnah. "). Secara zhahir hadits ini
menunjukkan bahwa memutuskan khutbah dan turun menghampiri

anak termasuk fitnah. Hal itu biasanya terjadi karena rasa cinta kepada

anak. Namun, hal itu berlaku untuk selain beliau. Yang dilakukan oleh

Nabi SAW saat itu adalah untuk menunjukkan bahwa hal itu boleh

dilakukan.

Hadits ini mengandung peringatan bahwa fitnah yang timbul
karena anak memiliki ragam tingkatan, dan bahwa yang ini adalah

yang paling rendah, namun ini bisa menyeret kepada yang lebih

tinggi. Oleh karena itu, hal ini harus diwaspadai. Dalam bab ini, lmam

Bukhari menyebutkan beberapa hadits :

pertama, ti *.-j; hr P H' i,i (Nabi SAW bersabda).

Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan dengan redaksi, ilr *L; dt f
*t * (Dari Nabi SAII). Al Ismaili berkata, "Al Qadhi sepakat atas

sikap Abu Bakar dan Qais bin Ar-Rabi' yang mengatakan hadits ini
marfu ', sementara Israil berbeda dengan mereka. Dia
meriwayatkannya dari Abu Hushain secara mauquf."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Israil dalam hal ini lebih kuat

daripada mereka, namun bergabungnya jamaah menguatkan hal itu.

Hal ini menimbulkan kontradiksi antara marfu' dan mauquf. Yang
lebih kuat adalah yang marfu'. Hadits ini telah dikemukakan dengan

sanad dan redaksi seperti ini dalam bab "Jaga Malam saat Perang"

pada pembahasan tentang jihad, dan itu yang jarang terjadi dalam

kitab Al Jami' Ash-Shahih.
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'u,t; (Celaka). Kata ini boleh dibaca 'r,r,i6 artinya adalah jatuh.

Maksudnya di sini adalah binasa. Ibnu Al Anbari berkata, "Kata ]i3t
artinya keburukan. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 8,
'&i *t (Maka kecelakaanlah bagi mereka). Maksudnya, menetapkan

keburukan pada mereka."

Ada yang berpendapat bahwa kata p,Jr artinya jauh.

Maksudnya, jauhlah mereka. Ada juga yflg 
lerpendapat batrwa

kalimat, 9>6.* adalah kebalikan dari t:l.j ulilniaup fulan). Jadi,

kata t1-if berarti mendoakan kejatuhan, sedangkan t-ii mendoakan

kebangkitan.

t€LJr L-p lnudak dinar). Maksudnya, pencari dinar yang

ambisius dalam mengumpulkannya dan senantiasa menjaganya,
seakan-akan dia adalah pelayan dan budaknya.

Ath-Thaibi berkata, "Ada yang mengatakan bahwa kata budak
disebutkan secara khusus untuk mengisyaratkan dalamnya cinta
seseorang terhadap dunia dan syahwat, seperti halnya tawanan yang

tidak dapat menyelamatkan diri. Baliau tidak mengungkapkan dengan

kalimat 'pemilik dinar' dan tidak pula 'pengumpul dinar', karena yang
tercela dari kepemilikan dan pengumpulan adalah.yang melebihi kadar
yang diperlukan. Sabda beliau, o bbi tt1 (Bila diberi...)

mengisyaratkan akan kuatnya ambisi terhadap harta."

Yang lainnya berkata, "Beliau menyatakan bahwa orang
tersebut adalah budak dinar dan dirham karena sifat rakus dan
ambisinya. Karena itu, orang yang menjadi budak nafsunya, maka
firman-Nya ,'rJi |!l; (Hanya kepada-Mulah knmi menyembah) belum

terpatri dengan benar dalam hatinya, sehingga orang yang kondisinya
demikian bukanlah orang yang jujur."

g-iyiti (Pakaian). Maksudnya, pakaian beludru. Sedangkan

{
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'{. *4t adalah pakaian berbentuk segi empat. Hadits ini telah

dikemukakan dalam pembahasan tentang jihad dari riwayat Abdullah
bin Dinar, dari Abu Shalih dengan redaksi, AolLJt '*s :u,-Jrr'.*',-*
' ;y*'* tSg ,'u^.kr2'o4 ,z.lL$r l.ej lCelakalah budak dinar,

budak dirham dan budak paknian, celakalah dia dan meranalah. Bila
dia tertusuk duri maka dia tidak dapat mencabutnya).'uire,tlberarti

terkena penyakit. Berdasarkan penafsiran 'u,i!t sebelumnya, maka

maksudnya adalah jika dia bangun dari keterpurukannya, maka dia
akan kembali jatuh. Kemungkinan juga makna j,kt1r,{ (atuhlah ia

dan meranalah) adalah terbalik di atas kepalanya setelah terjatuh.
Kemudian saya menemukannya dalam syarh Ath-Thaibi, dia berkata,
"lni adalah peningkatan dalam mendoakan keburukan terhadapnya.
Karena bila dia jatuh berarti tersungkur dengan wajahnya dan ketika
menderita maka dia terbalik di atas kepalanya."

Ada juga yang mengatakan bahwa kata u.illr berarti tersungkur

dengan wajah, sedangkan 'o.btberarti tersungkur pada kepala.

Kemudian ucapan beliau dalam riwayat tersebut ',:l|' t511,

maksudnya adalah apabila duri masuk ke dalamnya maka dia tidak
menemukan orang yang dapat mengeluarkannya. Itulah makna ';;;;-:t

Kemungkinan maksudnya adalah ahli pengobatan tidak dapat
mengeluarkan duri tersebut. Ini tentunya merupakan doa agar orang
tersebut tertimpa keburukan lantaran ketidakberdayaan dirinya untuk
berusaha dan bergerak, karena dia hanya mementingkan untuk
mengumpulkan kemewahan dunia dan menyibukkan diri dengannya
sehingga mengesampingkan kewajiban dan sunnah yang
diperintahkan.

Ath-Thaibi berkata, "Kata "duri" disebutkan secara khusus
karena itulatr yang paling mudatr untuk ditolong. Namun ketika yang
paling mudah saja tidak dapat ditolong, maka apalagr yang lebih susah
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dari itu."

,";-;J lti i'0, (Namun bila tidak diberi dia merasa tidak

senang). Dalam jalur lain dari Abu Bakar bin Ayyasy yang

diriwayatkan oleh Ibnu Majatr dan Al Ismaili disebutkan dengan kata

al wafaa' sebagai ganti ar-ridhaa'.

Kedua, *t # iO' ,r,i 'o t'(,j.; (Aku mendengar Rasulullah

SAn. Ini termasuk hadits-hadits yang Ibnu Abbas nyatakan

"mendengar" dari Nabi SAW. Jumlah hadits yang seperti ini hanya

sedikit dibanding seluruh hadits yang diriwayatkan darinya tanpa

pernyataan "mendengar", padatral dia termasuk periwayat yang

banyak meriwayatkan hadits. Oleh karena itu, disinyalir bahwa

mayoritas hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas adalah dari para

pemuka sahabat.

r-rtd 
"-tliI )o'n;'t6-stj 7::1lf if i geandainya anak Adam

telah memiliki dua lembah harta maka dia akan mencari yang ketiga).

Dalam riwayat kedua disebutkan, {l'i'oi"*1'16 t-;tj flT l) irf J,

LjL 6"rndainya anak Adam telah memfliki satu lembah harta, tentu

dia ingin memiliki lagi yang seperti itu). lni sama dengan hadits yang

disebutkan dalam hadits Anas pada bab ini. Seperti itu juga redaksi
yang disebutkan dalam Mursal Jubair bin Jufair yang telah saya

kemukakan dan dalam hadits lJbai yang akan saya kemukakan. Sabda

beliau, )'n ditafsirkan dalam hadits lbnu Az-Zubair dengan sabda

beliau, ?t U (berupa emas).

Seperti itu juga dalam hadits Anas pada bab ini dan dalam
hadits Zaid bin Arqam yang diriwayatkan Ahmad dengan tambahan

redaksi, l;r1i (Dan perat). Redaksi awalnya seperti riwayat Ibnu

Abbas yang pertama. Sementara redaksi yang diriwayatkan oleh

Ubaidah dalam kitab Fadhail Al Qur'an adalah, J?:) * e?F tk
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'd.J.6r 
.s,{i) *: +i b ys-t:i iiT o.r) ok 'j ,{i * io' ,p i1t (pada

masa Rasulullah SAW kami pernah membacq, "Seandainya manusia
telah memiliki dua lembah emas dan perak, tentu dia akan mencari
yang ketiga.") Ia juga meriwayatkannya dari hadits Jabir dengan

redaksi, tr 4;t17:i f.) oti ! $eandatnya manusia telah memiliki

satu lembah kurma). Seperti itu juga yang disebutkan dalam hadits

Zaid bin Arqam, dan dalam riwayat yang kedua disebutkan dengan

redaksi, "u;i lmenginginkan). Begitu juga dalam hadits Anas, dan dia

menyebutkan dalam hadits Anas, 4;si ,# ;- ,'4 ,# "j ,'4 F
(Niscaya dia mendambakan yang seperti itu, kemudian mendambakan

lagi yang seperti itu, hingga mendambakan berlembah-lembah).

i3I Ul J,h\i13 (Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut

anak Adam). Dalam riwayat Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij
yang diriwayatkan oleh Al Isma'ili disebutkan dengan redaksi, ';

(jiwa) sebagai ganti J'* (rongga (perut)). Dalam hadits pertama

disebutkan seperti yang pertama. Sedangkan dalam Mursal Jubair bin

Nufair disebutkan dengan redaksi, J't-+ *"li (Dan tidak ada yang

dapat mengenyangkan rongga). Selain itu, dalam hadits Ibnu Az-
Zubair disebutkan dengan redaksi, J\-+ t*'-li (Dan tidak ada yang

dapat menutupi rongga). Juga, dalam riwayat kedua bab ini
disebutkan dengan redaksi, :ijt-r-11(Dan tidak ada yang dapat

memenuhi mata). Dalam hadits Anas disebutkan dengan redaksi, 1)

6L, L, (Dan tidak ada yang dapat memenuhi mulutnya).Seperti itu

juga yang disebutkan dalam hadits Abu Waqid yang diriwayatkan
oleh Imam Ahmad. Dia meriwayatkannya dari hadits Zaid bin Arqarn

dengan redaksi, '*.r'Jiltj (Dan tidak ada yang dapat memenuhi

perut).

Al Karmani berkat4 "Maksudnya bukan anggota tubuh dalam
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arti yang sebenarnya, karena selain tanah juga dapat memenuhinya.

Ini adalah kiasan tentang kematian. Seakan-akan beliau mengatakan,

'Dia tidak akan kenyang dengan dunia sampai mati'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal itu memang bagus jika sumber-

sumber haditsnya beragam, tapi jika sarna, maka kemungkinan besar

itu dari perbuatan para periwayat. Tentang penisbatan kata "penuh"
kepada "rongga" sudah cukup jelas, dan penisbatannya kepada "perut"
juga semakna dengan itu. Sedangkan penisbatannya kepada 'Jiwa",
adalah mengungkapkan dzat dengan memaksudkan "perut". Ini
termasuk bentuk ungkapan untuk keseluruhan namun yang dimaksud

adalah sebagian. Adapun penisbatan kepada "mulut", adalah karena

mulut merupakan jalan untuk sampai ke dalam rongga. Kemungkinan
juga yang dimaksud dengan'Jiwa" adalah "mata". Sedangkan "mata",
karena mata merupakan pokok dalam mencari, dan sebab mata bisa

melihat apa yang disenanginya, lalu berusaha untuk memperolehnya.

Kata "perut" disebutkan secara khusus dalam mayoritas riwayat,
karena kebanyakan yang mencari harta adalah untuk mendapatkan

kenikmatan, dan mayoritasnya digunakan untuk makan dan minum.

Ath-Thaibi berkata, "Redaksi, \-;i"11 (Dan tidak ada yang dapat

memenuhi) sebagai penyerta dan penegas redaksi yang telah
diungkapkan lebih dulu. Seakan-akan dikatakan, dan makhluk yang

diciptakan dari tanah tidak akan kenyang kecuali dengan tanatr.

Kemungkinan juga hikmah disebutkannya tanatr dan bukan lainnya

adalah, bahwa kerakusan seseorang tidak akan mereda sampai mati.

Setelah mati, dia dikubur, maka tanah pun dituangkan kepadanya

sehingga memenuhi rongganya, mulutnya dan matanya. Setelah itu
tidak ada lagi bagian apa pun darinya yang memerlukan tanah.

Sedangkan penisbatannya kepada "mulut", itu karena mulut
merupakan saluran untuk sampi ke rongga."

Pada jalur kedua Ibnu Abbas disebutkan, iLs U ,*ht'9.f":
(Dan Allah menerima taubatnya orang yang bertaubat). Maksudnya,
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Allah menerima taubat dari orang yang rakus sebagaimana halnya

Allah menerima taubat yang lain. Ada juga yang mengatakan, bahwa

hadits ini mengisyaratkan tercelanya berlebihan-lebihan dalam

mengumpulkan harta, mengangankannya dan ambisi terhadapnya.

Selain itu, mengisyaratkan bahwa yang meninggalkan semua itu,

maka Allah menerima taubatnya. Kemungkinan juga bahwa bertaubat

di sini diartikan secara bahasa, yaitu kembali. Maksudnya, kembali

dari perbuatan dan angan-angan tersebut.

Ath-Thaibi berkata, "Kemungkinan maknanya adalah, manusia

cenderung mencintai harta dan tidak merasa puas dalam

mengumpulkannya, kecuali orang yang dipelihara Allah dan diberi
petunjuk untuk menghilangkan kecenderungan tersebut dari dirinya,
namun hanya sedikit yang mampu melakukan itu. Oleh karena itu,

kata taubat ditempatkan untuk menggantikannya sebagai isyarat

bahwa kecenderungan tersebut sangat tercela dan berkonsekuensi

dosa. Hal itu hanya bisa dihilangkan dengan petunjuk dan bimbingan
Allah. Itulah yang diisyaratkan oleh firman Allah dalam surah Al
Hasyr ayat 9 dan At-Taghaabun ayat 16, # |$tii ;J & O'i"Vj

Oj-l,lii (Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka

itulah orang-orang yang beruntung). Penisbatan kata "kekikiran"
kepada "diri" menunjukkan bahwa itu adalah tabiat atau

kecenderungan. Sedangkan redaksi, O;"|*;j (Dan siapa yang

dipelihara) mengisyaratkan dimungkinkannya menghilangkan sikap

itu. Kemudian diiringi dengan pernyataan 'beruntung' atas hal itu."

Dia berkata, "Disebutkannya kata 'tanah' mengisyaratkan

bahwa manusia diciptakan dari tanah, dimana tabiat tanah adalah

kering dan tandus, dan menghilangkannya merupakan hal yang

memungkinkan, yaitu Allah menghujaninya dengan apa yang dapat

memperbaikinya sehingga menumbuhkan kesucian dan tabiat yang

diridhai. Allah berfirman dalam suratr Al A'raaf ayat 58, ', 1Ly g3
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t:rS $l.L;" |'* e$i: ,$" p\u.. ^irl Ll*- (oon tanah yang baik,

tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah

yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana).

Dengan demikian makna sabda beliau, ht qy": (Dan Allah menerima

taubat) adalah bahwa kesulitan itu bisa menjadi mudah bagi yang

dimudahkan Allah.

t il'j" otft n €)\1$ ,/b i.t'Sa gunu Abbas berkata, "Aku

tidak tahu, apakah itu dari Al Qur'an atau bukan? ") Maksudnya,

hadits tersebut. Penjelasan tentang hal ini akan dikemukakan saat

menj elaskan hadits Ubai.
o,t, , o t o

;.jt U\|r;1*4 :tri (Ia berkata, "Dan aku mendengar lbnu Az-

Zubair). Yang mengatakan ini adalah Atha', dan itu bersambung

dengan sanad tersebut.

.1r)r * (Di atas mimbar). Dalam riwayat berikutnya

disebutkan bahwa itu adalah mimbar Makkah.

tl-J,i (1ra) mengisyaratkan kepada hadits tersebut. Secara

zhahir, adalah dengan lafazh tersebut tanpa tambahan perkataan Ibnu

Abbas.

Ketiga, J,,-i' ;i iriiii ',i ,*:}t '# lAbdrrrohman bin

Sulaiman bin Al Ghasil). Maksudnya, ghasiil al malaaikah (yang

dimandikan oleh malaikat), yaitu Hanzahalah bin Abi Amir Al Ausi,
kakeknya Sulaiman, karena dia adalah anaknya Abdullah bin
Hanzhalah. Abdullah pernah berjumpa dengan Nabi SAW, karena ia
termasuk sahabat junior. Dia gugur dalam perang Harrah, saat itu dia

sebagai pemimpin golongan Anshar. Ayahnya gugur dalam perang

Uhud dan termasuk pembesar sahabat. Ayahnya, Abu Amir, dikenal

sebagai rahib yang membangun masjid Adh-Dhirar, dan lantaran

dirinya ada ayat Al Qur'an yang diturunkan. Abdurrahman tergolong

tabi'in junior, karena dia pemah berjumpa sahabat junior. Abbas bin
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Sahl bin Sa'd adalah anak seorang sahabat yang masyhur.

Keempat, 
'o*joi'*t (Ia menginginkan agar). Demikian

redaksi yang disebutkan di sini, yakni tanpa lam, dan itu
diperbolehkan. Dalam riwayat Ibnu Abbas yang lalu disebutkan

dengan redaksi, V\'<n sungguh menginginkan)

Kelima, ;.t ",* (Dari Ubai). Dia adalah Ibnu Ka'ab. Ini

merupakan riwayat sahabat dari sahabat, walaupun Ubai lebih besar

daripada Anas.

,s:j & (Kami menduga).Boleh juga dibaca c; €?,yaitu dari

kata tgilr yang artinya adalah yakin.

rii (Ini). Ia tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan

isyaratnya ini. Al Ismaili menjelaskannya dari jalur Musa bin Ismail
dari Hammad bin Salamah, iii o-ll 'oi i ,oi7t',y q{r ih ,s j e?

'6.u t-t;i e )O U ,#i (Sebelumnya kami mengira bahwa hadits ini

dari Al Qur'an, yaitu seandainya anak Adam telah memiliki dua
lembah harta, tentu dia mendambakan lembah yang ketiga), tanpa

redaksi, ilt qf; (Dan Atlah menerima taubat).

;t-<:StF {J( ,Uj & (Sampai turunnya ayat, "Bermegah-

megahan telah melalaikan kamu.') Dalam riwayat Musa bin Ismail
diberi tambahan, ,-L.Jlr f\ Jt,(Hingga akhir surah). Al Ismaili juga

meriwayatkan dari jalur Affan dan dari Ahmad bin Ishaq Al
Hadhrami, keduanya berkata: 

'zilt 
U it:; 6:r, (Hammad bin Salamah

menceritakan kepada knmi). Setelah itu disebutkan redaksi yang

serupa, dan di awalnya disebutkan, gt"ti,li.; {i;'tt o} lk
(Sebelumnya kami menduga bahwa ini dari Al Qur'an).
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Catatan:

Penyebutan hadits Ubai dari riwayat Tsabit, dari Anas darinya

lebih dahulu dari riwayat Ibnu Syihab, dari Anas pada bab ini.

Sedangkan yang lain menyelisihinya, dan itulah yang lebih tepat.

Ibnu Baththal dan lainnya berkata, "Redaksi, ;u-<At iqi
(Bermegah-megahan telah melalaikan kamu) adalah redaksi dialog,

karena Allah telah memfitrahkan manusia untuk mencintai harta dan

anak, karena itulah mereka senang memperbanyaknya. Di antata

konsekuensinya adalah lengah melaksanakan apa yang diperintahkan

hingga mereka dijemput kematian."

Hadits-hadits bab ini menunjukkan betapa tercelanya sifat

tamak dan rakus. Karena itu, mayoritas salaf cenderung bergaya hidup

tidak terlalu tertarik dengan kemewahan dunia dan puas dengan

kesederhanaan serta rela dengan hidup secukupnya. Alasan mereka

(para sahabat) menduga bahwa hadits tersebut berasal dari Al Qur'an,

karena hadits ini menyatakan tercelanya sifat rakus dan berlebih-

lebihan mengumpulkan harta serta mengingatkan bahwa kematianlah

yang akan memutuskan itu semua, dan kematian itu pasti menjemput

setiap orang. Ketika surah ini (ArTakaatsur) diturunkan, yang

mengandung makna itu beserta tambahannya, mereka mengetahui

bahwa yang pertama itu berasal dari perkataan Nabi SAW. Sebagian

mereka menerangkannya, bahwa dulunya, itu adalah Al Qur'an, lalu

tilawahnya dihapus ketika diturunkannya ,'t.t 2it e::: ,? ,;*r lqi
(Bermegah-megahan telah melalaikan knmu, sampai kamu masuk ke

dalam kubur). Tilawahnya kemudian berlanjut kemudian menjadi

penghapus tilawah sebelumnya. Sedangkan hukum dan makna yang

terkandung di dalamnya tidak dihapus, karena penghapusan tilawah

tidak selalu berarti adanya kontradiksi antara yang menghapus dengan

yang dihapus sebagaimana halnya penghapusan hukum. Pendapat

yang pertama lebih tepat, karena sebenamya ini bukanlah ayat yang

dihapus tilawahnya.
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini dikuatkan oleh hadits yang

diriwayatkan oleh At-Tirmidz i dan Zin bin Hubais y, 'tti *-* /. ,f.i'*
'l ,* tp .iti;rr,!\ri:;ii'ot ;;iiirr t1 ,ii Jti pj ilb?ti e'lri,:;,
't;,;1.-ttii*it f ib ;-!sr'oy,e'rti i,Stl .q;.<t ff n t:F Glt f_
(Dari Ka'b, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya,
"Sesungguhnya Allah memerintahkanlu agar membacakan Al Qur'an
kepadamu." Makn beliau pun membacakan kepadanya, "Orang-

orang kafir, yalctti ahli kitab dan orang-orang musyrik, (mengatakan

bahwa mereka) tidak aknn meninggalkan (agamanya)." Beliau juga
membacakan, "Sesungguhnya agama yang diakui Allah hanyalah
agama yang lembut lagi toleran.') Di dalamnya juga disebutkan

redaksi, )J';H (rrj i'rT i.l 
"of 'j,{)b f}3 getia, juga membacakan

kepadanya, "Seandainya manusia memiliki satu lembah harta")
selain itu, di dalamnya disebutkan redaksi, aLS U,.J" ilr qy-s @an

Allah menerima tobatnya orang yang beroubat). sanad hadits ini
jayyid.

Hasil penggabungan antara hadits ini dengan hadits Anas yang
berasal dari Ubai tadi, bahwa kemungkinannya ketika Nabi SAW
membacak *r,';r3-ij kepad anya,kalimat tersebut merupakan akhir

perkataan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Selain itu, kemungkinan
masih ada sisa ayat lainnya dari surah itu. Kemungkinan juga itu
berasal dari perkataan Nabi SAW agar ditanyakan kepada Nabi SAW
sampai turunnya, [3t[t{Jf. Kemungkinan ini bisa saja benar,

karena disebutkan dalam riwayat Ahmad dan Abu Llbaid dalam kitab
Fadhail Al Qur'an, dari hadits Abu Waqid Al-Laitsi, dia berkata, &
tlt,i,6 iirr ir1 :p!'c.,ri r;i'Jut ,e:b$ * Jj tit'";c6*p tr' e}t ,*
ge 'n o:5;-'ot'*\' t,, iii orl os j, ,i(jt 76g 971aJr fri:,jtl,jr r;jr(
(Kami biasa mendatangi Nabi SAW. Apabila diturunkan wahyu
lrepadanya, malm beliau menceritakan kepada kami. Pada suatu hari
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beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman, 'sebenarnya Kami
menurunkan harta untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat.

Seandainya anak Adam telah memiliki satu lembah, niscaya dia
menginginknn untuk memiliki yang kedua. ") redaksi ini bisa saja

dikabarkan Nabi SAW dari Allah, bahwa itu adalah Al Qur'an. Bisa
juga itu termasuk hadits-hadits qudsi.

Yang pertama termasuk yang dihapus tilawahnya walaupun

hukumnya tetap berlaku. Kemungkinan ini dikuatkan hadits yang

diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitab Fadhail Al Qur'an, dari

hadits Abu Musa, dia berkata, li ,W'*Vi ,lc-4 ,ait;. ;;?tV'ol7
d,ti t* e )O U ,#i iiT Cr.) 

'oi 1lt, pernah membaca suatu surah

yang menyerupai Baraa'ah, lalu itu hilang dariku, sedangkan yang
masih aku hafal darinya adalah, "seandainya anak Adam telah
memiliki dua lembah harta, niscaya ia mendambaknn lembah yang
ketiga.') Juga dikuatkan oleh hadits Jabir, {, ;h i3T a.) 

'oi'tl ,'f;:, t
+ #1".;6lO (Kami pernah membaca, "seandainya anak Adam

telah memiliki harta sepenuh satu lembah, niscaya dia menginginkan

lagi yang seperti itu).

11. Sabda Nabi SAWre'Harta ini hijau (indah) lagi manis.,,

*6,i'#lrt oL-3t u gtr4rit 'J ,$!,ij:> :ga i';,
LL-l u;, +-,J6 ?63\i3 *:;-:ir ,p ti #,r.+lUr ;,2 a'hbiit

.(u,fur iFJr

Dan firman Allah, "Dijadikan indah pada (pandangan)

manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-
wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, latda
pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah
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kesenangan hidup di dunia." (Qs. Aali 'Imraan [3]: la).

;\'"at .6'ix:) *r'a',^1ti ll '# t et 4i,'* ,sG

t e"a;f'uiuUi
Umar berkata, "Ya Allah, sungguh kami tidak mampu

bergembira kecuali dengan apa yang Engkau buat indah dalam

pandangan kami. Ya Allah, sungguh aku mohon kepada-Mu agar aku

dapat menggunakannya dengan benar."

i,e,w6 *'t*?" * dt';:L iJv lr i # *
'J\i tJ)')- jir ru :,Ss ; ,G,&G'At 'i ,;.ta'G ^!r-
isi'rJt ,i:b?;; -irir t*'u\,'€* (-,d.'N,LtZ

,*ll'l',r;- j 
"., tr:;r,;*i;t ,*'; !-,'i F ,-.br.-\' 
, . , .

.1"% ir ,y t Yir lr, e"\t ,fU qrrs osj
6441. Dari Hakim bin Hizam, dia berkata, "r{ku pemah

meminta kepada Nabi SAW, maka beliau pun memberiku. Kemudian

aku meminta lagi kepada beliau dan beliau pun memberiku. Lalu aku

meminta lagi kepada beliau dan beliau pun memberiku, lantas beliau

bersabda, 'Sesungguhnya harta ini -4an mungkin Sufoan berkata,

"Beliau bersabda kepadaku, 'Wahai Hakim, sesungguhnya harta

ini'."- hijau (indah) lagi manis. Barangsiapa mengambilnya dengan

kerelaan jiwa (tidak rakus) maka ia akan diberkahi, dan barangsiapa

mengambilnya dengan jiwa yang rakus (untuk mendapatkannya),

maka ia tidak akan diberkahi. Ia seperti orang yang makan tapi tidak

pernah kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan

yang di bawah'."
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Keteransan Hadits:

(Bab Sabda Nabi SAW, "Harta ini hijau [indahJ lagi manis.")

Hal ini telah dikemukakan pada bab "Perhiasan Dunia yang Harus

Diwaspadai" saat menjelaskan hadits Abu Sa'id Al Khudri.

'6ti' 
.ti :dt',y,tr:#t U $. ii:,jw iilll (Dan firman

Allah Ta'ala, "Dijadikan indah pada [pandanganJ manusia kecintaan

kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak.")

Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar,

sedangkan dalam riwayat Abu Zaid Al Marwazi disebutkan hingga

redaksi, tti .pt;#r U lXecfntaan kepada apa-apa yang diingini.").

Dalam riwayat Al Ismaili seperti riwayat Abu Dzar, disebutkan

dengan tambahan, $Llr l+,1Lg'U; ,l:j Jl(...Itulah kesenangan

hidup di dunia.) Sementara riwayat Karimah menyebutkannya secara

lengkap.

'Fj: (Oijoaikan indah). Ada yang mengatakan, bahwa hikmah

tidak disebutkannya Dzat yang membuat indah adalah agar mencakup

semua yang bisa dinisbatkan kepada sesuatu yang indah, walaupun

diketahui bahwa sebenarnya itu adalah Allah. Maksudnya, sebenarnya

Allah-lah yang melakukan itu (menjadikan itu indah), karena Dia-lah
yang menciptakan dunia seisinya untuk dimanfaatkan dan menjadikan

hati manusia cenderung kepadanya. Inilah yang diisyaratkan dengan

keindahan itu sehingga mencakup pula kata hati dan bisikan syetan.

Penisbatannya kepada Allah karena Dia yang menciptakan,

menetapkan dan menyediakan semuanya. Sedangkan penisbatannya

kepada syetan karena Allah memberinya kemampuan untuk

menguasai manusia dengan bisikannya.

Ibnu At-Tin berkata, "Ayat ini mulai dengan menyebutkan

kata 'wanita', karela kaum wanita merupakan fitnah terbesar bagi

kaum laki-laki, seperti yang disebutkan dalam hadits, q €*...51t
,(-3t u lA? ,{"7i (Tidaklah aku meninggalknn setelahtu fitnah
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yang lebih berbahaya daripada wanita bagi knum laki-laki). Makna
diindahkannya wanita adalah ketakjuban dan kepatuhan laki-laki
kepadanya."

*Uilt adalah bentuk jamak dari )tiert. (harta yang banyak). Ada

perbedaan pendapat mengenai kadar harta tersebut. Ada yang
menyebutkan bahwa jumlahnya 70.000 dinar. Ada yang berpendapat
120 rithl. Ada pula yang berpendapat 100 rithl. Selain itu, ada yang
berpendapat 1000 mitsqal. Ada pula yang berpendapat 1200 uqiyah.
Bahkan ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah sesuatu yang
banyak.

Ibnu Athiyyah berkata, "Ada yang mengatakan bahwa
pendapat terakhir ini adalah yang paling benar, namun kadar qinthaar
itu sendiri berbeda-beda di setiap negeri sesuai ukuran yang berlaku."

'o1ar,3i jl P, .ts tfi) *,a;,r oi tt sbt i l 11 piri ,'r& Jti

I z; oa iiizlr (l*a, berkata, "Ya Allah, sungguh kami tidak mampu

bergembira kecuali dengan apa yang Engkau buat indah dalam
padangan kami. Ya Allah, sungguh aku mohon kepada-Mu agar aku
dapat menggunaknnnya dengan benar.") Riwayat mu'allaq ini tidak
disebutkan dalam riwayat Abu Zaid Al Marwazi. Selain itu, atsar ini
mengisyaratkan bahwa yang "menjadikan indah" dalam ayat tersebut
adalah Allah, bahwa keindahan itu adalah keindahan dalam hati
manusia, dan memang manusia diciptakan dengan karakter sepert itu.

Namun di antara mereka ada yang terlena dan tenggelam di
dalam keindahannya. Itulah yang tercela. Di antara mereka ada juga
yang dapat menahan diri dan tetap pada batasan yang telah ditetapkan,
yaitu dengan mengendalikan dirinya atas petunjuk Allah. Itulah yang
tidak tercela. Di antara mereka pula ada yang lebih dari itu, yaitu
bersikap zuhud setelatr mampu mengendalikan diri, dan berpaling dari
keindahan dunia walaupun mampu mendapatkannya. Inilah
kedudukan yang terpuji. sifat inilah yang dimaksud oleh perkataan
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IJmar, t-;; e'^iiji'ot liC"i ;y"nahi 1ra Allah, sungguh aku memohon

kepada-Mu agar alu dapat menggunakannya dengan benar).

Atsar Umar ini diriwayatkan secara maushul oleh Ad-

Daraquthni dalam kitab Ghara'ib Malik dari jalur Ismail bin Abi

Uwais, dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, yaitu Al Anshari, ';'fr"0i
-- o ! .'!a. 6 t' " "r-t, ir ;Ps I ,i ,9; tG ,a# y { |lA" gF 'n 

)6r;1 ':$at
'# 3.3 ,LqV:h1;{ V r59 ,'a.s lJ;K v'-;1 i n&v ,aritt

r-ii ii,r + n';i e#eq;r *1U;t*$-u,'i riut ,h)'*it *t
W" riv;;.rt i,6: rfu tt ii ,p t:r',y 

"i 
t; ,,iui' Wi b W'l:

f ip 'r) itt) ,ej et?i ,*U; ,Sr;St U.i',y'dr;'r$ ;&f i.U"i 4:Sd ,'Sri

t\ tS Fr;rr6 (ira ,g-i, t5t ,C. i,Si yn,J-a i i-;i e '- 
,i':1 i.

lilri , 
jri j {;sty{,$ U ,fr e *rie ; ,y',.i et':;t't;, ,6)G

ut'ebL-j r ,j6 j ,W L? e afii\i, ,,ptteiilr=,i lil.ij:,'dul
'+ 9.6 &1,iu,t.;ta e'aql;l'oi,g::':rtf? e,6'c::3r;'*,1 ot

i; (Bahwa lJmar bin Khaththab pernah dibawakan harta dari

Masyriq yang disebut Na/l Kisra. Lalu ia memberikan titah. Setelah

itu harta itu ditumpahkan lalu ditutup. Kemudian dia memanggil

orang-orang, maka mereka pun berlatmpul. Setelah itu dia

memerintahkan, maka harta itu pun dibuka, ternyata itu berupa

perhiasan, permata dan perknkas yang banyak. Melihat itu, Umar pun

menangis dan memuji Allah Azza wa Jalla. Orang-orang berknta,
"Apa yang membuatmu menangis, wahai Amirul Muloninin? Ini
adalah ghanimah yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, Allah

mengambilnya dari pemililotya." Umar berkata, "Tidaklah ini
didapatkan oleh suatu kaum kecuali mereka akan menumpahkan

darah mereka dan merusak kehormatan merekn." Ia berkata: Lalu

Zaid bin Aslam menceritakan kepadalat, bahwa masih tersisa tutup

kepala dan cicin dari harta tersebut, lalu diangkat. Kemudian

Abdullah bin Arqam berkata, "Sampai kapan engkau aknn
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menahannya dan tidak membagikannya? " Ia menjawab, "Tentu, jika
engkau melihatku sedang senggang, maka beritahulah aku." Saat ia
melihatnya dalam keadaan senggang, ia pun menghamparkan tikar
pelepah kurma, kemudian harta itu dibawakannya lalu dituangkan.
Karena ia menganggap harta tersebut sangat banyak, maka ia pun
berkata, "Ya Allah, engkau telah berfirman, 'Dijadikan indah pada

[pandanganJ manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini'."
Setelah itu ia membacakan ayat itu hingga selesai, kemudian berkata,
"Kami tidak mampu bergembira kecuali dengan apa yang Engkau

buat indah dalam pandangan knmi. Karena itu peliharalah aku dari
keburukannya, dan anugerahilah alcu untuk dapat menggunakannya

dengan benar." Selanjutnya dia tidak beranjak hingga tidak ada lagi
harta yang tersisa).

Dia meriwayatkannya juga dari jalur Abdul Aziz bin Yahya Al
Madani, dari Malik, d,ai Zaid bin Aslam, dari ayahnya dengan redaksi
yang serupa. Hadits ini maushul, tapi sanad-nya dha'if hingga Abdul
Aziz. Selain itu, setelah redaksi, ;erG)i t Jij ff" t 

j;Zt1 qOon

menghalalknn kehormatan serta memutuskan silaturahim mereka), dia
menyebutkan,'jr4 4"4J,Li;, er:Yi (Maka tidaklah dia diam

hingga membagikannya, dan masih ada sepotong yang tersisa). Di
dalamnya disebutkan , ri e zi) J g i:F-'tti $t'€btx 1 (Kami tidak

mampu kecuali memandang indah apa yang Engkau buat indah dalam
pandangan kami). Redaksi selebihnya serupa dengan itu, dan di
bagian akhirnya disebutkan kisatr lainnya.

i';l' 
'.u 

'ttt_,{.- [ ,J j6 'itii ji Gl:,jcir r.ii ot,J6 j eou
beliau bersabda, "Sesungguhnya harta ini -dan mungkin Sufyan

berkata, "Beliau bersabda kepadala4 'Wahai Hakim, sesungguhnya

harta ini'."-"). Subjek tata jui yang pertama adalatr Nabi SAW,

sedangkan yang mengatakan t-;,ij adalatr Ali bin Al Madayini, yang

meriwayatkan dari Suffan. Yang mengatakan / j6 adalah Hakim bin
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berfungsi sebagai munada tunggal dengan membuang harf nida'(kata

seru). Konteks kalimat ini menunjukkan bahwa Hakim pernah berkata

kepada Sufyan, namun sebenarnya tidak demikian. Karena Hakim

tidak pernah berjumpa dengan Suffan, dan antara meninggalnya

Hakim dengan kelahiran Sufyan terpaut sekitar 50 tahun. Oleh karena

itu, kata 14; tidak dibaca dengan tanwin, karena maksudnya adalah

satu kali Suffan meriwayatkanlya dengan redaksi, jtJj' fia o1,SA ;
(Kemudian berkata, "Sesungguhnya harta ini."), dan di kali lain

meriwayatkannya dengan redaksi, it;i' tUa'oy ,;J6 J-,d.'J$"j
(Beliau bersabda kepadaku,"Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini).

Dalam sebagian besar riwayat, disebutkan dengan kata seru,

sedangkan yang tidak menyebutkannya adalah riwayat Abu Zaid Al
Marwazi. Penjelasan tentang sabda beliau, f *riiJi'it-;i
(Barangsiapa mengambilnya dengan kerelaan jiwa [tidak rafusJ)

telah dikemukakan dalam bab "Menahan Diri dari Meminta-minta"

pada pembahasan tentang zakat. Selain itu, penjelasan tentang sabda

daripada tangan yang di bawah) juga telah dijelaskan dalam bab

"Tidak boleh Bersedekah kepada Orang Kaya" pada pembahasan

tentang zakatjuga.

+iJ!|r-j. (Maka ia diberkahi padanya). Al Ismaili

menambahkan dari riwayat Ibratrim bin Yasar, dari Sufyan dengan

sanad dan matan-nya. Ibrahim ini salah seorang ahli hadits, namun

statusnya masih diperdebatkan.
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12. Harta yane rerah 

il:::1[:: 
adarah Mnik yang

* ?tt ,j* tCt 
,lu:,irr *; J$ :Jc

J c ,:t'J';:, ,- ,'Su t'lt'u ill'Ji
.;f 

" 
y.rt1 Jrlj ?:i c ic o$ ,ls

c.t o -. ?

*r c.?:dt f
i,)\ Jtl #:'&,
it'Ji iiu v1 *"-i

6442. Dari Al Harits bin Suwaid, dia berkata: Abdullah

berkata: Nabi SAW bersabda, "Siapa di antara kalian yang harta
pewarisnya lebih disukainya daripada hartanya sendiri?" Para

sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, tidak seorang pun dari kami

kecuali lebih menyukai hartanya." Beliau bersabda, "Karena

sesungguhnya hartanya adalah yang telah digunakan, sedangkan

harta pewarisnya adalah yang ditinggalkan."

Keteransan Hadits:

(Bab harta yang telah digunakan adalah milik yang

menggunakan). Maksud kata ganti orang ketiga tunggal di sini adalah

manusia yang sudah muknllaf. Tidak disebutkannya kata "manusia"

secara tekstual, karena maksudnya sudah dapat dipahami walaupun

tidak disebutkan sebelumnya.

1' * ft (Dari Abdullah).Dia adalah Ibnu Mas'ud.

rL6b *t*i $.1: Jc|K:6iopo di antara kalian vang harta

pewarisnya lebih disukainya daripada hartanya sendiri?) Maksudnya,

orang yang menggantikannya dalam kepemilikan harta, walaupun saat

itu dinisbatkan kepadanya, namun nanti akan berpindah kepada ahli

waris dan dinisbatkan kepadanya. Maka penisbatannya kepada

pemiliknya sewaktu hidupnya adalah dalam arti sebenarnya,

sedangkan penisbatannya kepada pewarisnya adalah dalam arti kiasan.
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Sedangkan setelah kematiannya, maka harta tersebut dinisbatkan

kepada ahli waris dalam arti yang sebenarnya.

'?:-J 
-i'iab| (Karena sesungguhnya hartanya adalah yang

telah digunakan). Maksudnya, harta yang disandangkan kepadanya

sewaktu hidup dan setelah mati, berbeda dengan harta yang

ditinggalkannya. Sa'id bin Manshur meriwayatkannya dari Abu

Mu'awiyah, dari Al A'masy dengan redaksi serupa, dan di bagian

akhir dia menambahk un,'j12 t'b'.!eJr \:rJ,S 6 (Siapakah orang yang

kalian anggap paling htat diantara knlian). Selain itu, ia juga

menambahkan di dalamnya,'6ta'j")t iJifr 6 (Siapakah orang yang

kalian anggap tidak mempunyai anak diantara kalian).

Ibnu Baththal dan lainnya berkata, "Hadits sebagai anjuran

untuk menggunakan harta dalam kebaikan agat mendatangkan

manfaat di akhirat kelak, karena segala sesuatu yang dimilikinya akan

menjadi milik pewarisnya. Jika pewarisnya menggunakannya untuk

ketaatan kepada Allah, maka yang mewariskan juga akan memperoleh

pahalanya, karena dialah yang telah bersusah payah

mengumpulkannya. Tapi bila pewarisnya menggunakannya untuk

maksiat kepada Allah, maka dosanya dijauhkan dari pemilik

pertamanya. Hal ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi SAW yang

berbunyi, i:o $:ts o1'H ?;Vi u4ti tsbi o't (Sesungguhnya

engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan knya

[berkecukupanJ, adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka

dalam keadaan memiita-minta), karena hadits Sa'ad mengenai orang

yang menyedekahkan seluruh hartanya atau sebagiannya ketika

sedang sakit, sedangkan hadits Ibnu Mas'ud mengenai orang yang

bersedekah ketika sedang sehat dan dalam kondisi membutuhkan

harta.
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13. Yang memperbanyak Harta adalah yang Sedikit Pahalanya

,4';4-&f ;,"rr Ui va-::rifur iU;ir U;ts ;,,1 :)rk i'e1

J yt,i6' 'rt ,:i\\ e i4 A U$,'edti ,ts'1fr-1q4 et
.1o'rt;4gtG a,y6r,Wffu

Firman Allah, "Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia

dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan

pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu

tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di
akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah

mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka

kerjakan." (Qs. Huud I l]: 15-16)

ar i:-.rtiy Jti,' tA'&?,JE&\t*r\i o.i *
Jt:.Jibi,..16.La;),A',A:;G') 6- *j *L\t .*

'c' 'e .o1 , i,.:'. 'ditt ,-;;ilt",y G sy'r t>t,zo:Ju .Li A'6#-'oi i:5;-

ir, r:i t;.,tJG .aiqhr 6r ,\t ;) 'Lii t,r u i,sw ,Gt-)

ti- o'-fri..st ? G#t'ot,:e J* ,bc I* i'=t.i iJv .Jc

,iitr'r, i4;r ,'iq, q- * *t; ii,r ;{;f ';\\,igt
,j6 .ui r; ,.$r :*), Jut ,bc'oi,1 i:Z:!; :)v .tp g',W',
't:\i i ui 6 r-Fr :)'Jr-,ir+ d'; 

Lv e €*\i
n ,.$' JGG & q.itri,t ,F;a,€,'fiii,'JG:41
I ie. ti :Jv ;r'ot; o? of; ,J'F-';,, ,E ;'r'A; jt
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,:aXl'* iJu 4l4t;tl e J.,r'r
o?'u{.s ,}b 6-,* .u#;r',tr'' t*,

.4 i,Su \ i .,'uf: G r, 'a$ :ii

lrr!* I -u ; ^f;

i;s .e iss r;;'t:1,

'r-?', #\$ -G o.i;';r$L # t1'ti:/tr]s

." t .a.i,.ct .zctrt. 1o. 1' o. ),.C\,:d- ) J-l: ,tt'rll,lt ,r) f C.t:c ori +ro:ir .r-; I ie
t: , \. c. t.', ,'. i'ti.r->:du r-e O1 .k .\i ,g_ri u-)- '.iaft ,1'a^n v\'ri

druL ,U \ Ui b:; isv r,t;'r3lt dj * )U * :w
u ril t* ,rr'rllrlt oj *"* 'v 

rifi :)ti'2 .\i gri u")-

.?'.lt rry ir ,\i\l 'j'i
6443. Dari Abu Dzar RA, dia berkata, "Pada suatu malam aku

keluar, ternyata Rasulullah SAW sedang berjalan sendirian, tidak

seorang pun bersamanya. Aku kira beliau sedang tidak suka ada orang

lain menemani beliau. Aku kemudian be{alan di bawah bayangan

bulan, maka beliau pun menoleh dan melihatku, lalu bertanya,'Siapa

itu?' Aku menjawab, 'Abu Dzar. Allah menjadikanku tebusanmu'.

Beliau berkata, 'Wahai Abu Dzar, kemarilah.' Maka aku pun berjalan

sesaat bersama beliau, lalu beliau bersabda, 'Sesungguhnya orang-

orang yang memperbanyak harta adalah mereka yang sedikit

pahalanya pada Hari Kiamat, kecuali orang yang diberi kebaikan

oleh Allah, lalu dia memberi yang sebelah kanannya, yang sebelah

kirinya, yang di depannya, dan yang di belakangnya, serta melalatkan

.t.t+ .ra"l U. *) \!r> cCPJ J /l
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kebaikan padanya'. Setelah itu aku berjalan lagi sebentar bersama

beliau, kemudian beliau bersabda, 'Duduklah di sini" Beliau lalu

menyuruhku duduk di tanah lapang yang dikelilingi bebatuan, lantas

beliau bersabda, 'Duduklah di sini sampai aku kembali kepadamu'.

Beliau kemudian pergi ke area bebatuan sampai aku tidak melihat

beliau. Aku lantas terdiam cukup lama. Kemudian aku mendengar

beliau datang, dan beliau bersabda, 'Walaupun dia mencuri dan

berzina'. saat beliau tiba, aku sudah tidak sabar, sampai aku berkata,

'Wahai Nabi Allah, Allah menjadikanku tebusanmu, siapa yang

engkau ajak bicara di sebelah area bebatuan itu. Aku tidak mendengar

seseorang yang menjawabmu?' Beliau bersabda, 'Itu adalah Jibril AS.

Dia menampakkan diri kepadaku di sebelah area bebatuan itu. Dia

mengatakan, "sampaikanlah berita gembira kepada umatmu, bahwa

barangsiapa mati tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu pun,

maka dia akan masuk surga". Lalu aku berkata, "Wahai Jibril,

walaupun dia mencuri dan berzina?" Dia menjawab,"YQ".'Aku lalu

berkata, 'Walaupun dia mencuri dan berzina?' Beliau menjawab,

'Ya'."

An-Nadhr berkata: Syu'bah mengabarkan kepada kami, Habib

bin Abi Tsabit, Al A'masy dan Abdul Aziz bin Rufai' menceritakan

kepada kami, Zaidbin Wahb menceritakan kepada kami hadits ini.

Abu Abdillah berkata, "Hadits Abu Shalih yang berasal dari

Abu Ad-Darda' adalah hadits mursal dan tidak shahih. Ini hanya

untuk pengetahuan, dan yang shahih adalah hadits Abu Dzar."

Abu Abdillah pernah ditanya, "Bagaimana dengan hadits

Atha' bin Yasar yang berasal dari Abu Ad-Darda'?" Dia menjawab,

"Mursal dan tidak shahih. Yang shahih adalah hadits Abu Dzar."

Dia juga berkata: Coretlah hadits Abu Ad-Darda' ini, "Ketika

mati mengucapkan 'Laa ilaaha illallaah', menjelang kematian."
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Keteransan Hadits:

(Bab yang memperbanyak harta adalah yang sedikit
pahalanya). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat

mayoritas, sedangkan dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan

dengan redaksi, "Yang paling sedikit". Haditsnya memang

diriwayatkan dengan dua redaksi ini. Dalam riwayat Al Ma'rur yang

berasal dari Abu Dzar disebutkan dengan redaksi, oi:pli (Yang

merugi) sebagai ganti, O'*"":t (Yang sedikit). tni semakna karena yang

dimaksud dengan "sedikit" dalam haditsnya adalah sedikit pahalanya,

sedangkan yang sedikit pahalanya adalah orang yang rugi dibanding

orang yang banyak pahalanya.

#-1i V")t $'.r-lr ;6Jt'i-i- os i ,'i'91 loon firman-Nya,

"Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya"
kedua ayat tersebut). Demikian redaksi yang disebutkan dalam

riwayat Abu Dzar. Sedangkan dalam riwayat Abn Zaid, setelah

kalimat, S-yj (Dan perhiasannya) disebutkan, ;r-Ti *i &tOt d\O,l
(Niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di

dunia dengan sempurna,',' ayft) Seperti itu juga riwayat Al Ismaili,

rurmun dia menyebutkan, o:tJ;;- t3itf 6 ,96.s,{l Jl(tttnssofirman-
Nya, "Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.") tanpa

mencantumk* l-*li. Sementara Al Ashili dan Karimah menyebutkan

kedua ayat ini secara lengkap.

Ada perbedaan pendapat mengenai ayat ini. Ada yang

menyebutkan, bahwa ayat ini besifat umum berlaku bagi orang-orang

kafir dan kaum muslimin yang riya' dalam perbuatannya. Sementara

Mu'awiyah menjadikannya sebagai dalil penguat untuk men-shahih-

kan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah secara marfii' tentang

orang yang berjihad, pembaca Al Qur'an dan pemberi sedekah, lY.
'J$'rJit Jt4.1* 6\,'i* ,p j" (Karena Ailah Ta'ala berfiman
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kepada masing-masing mereka, "sesungguhnya engkau berbuat itu
supaya dikatakan, dan itu telah dikatakan.") Saat mendengar hadits
ini, Muawiyah menangis, dan selanjutnya dia membacakan ayat ini.

Hadits ini juga diriwayatkan At-Tirmidzi, dan asalnya terdapat

dalam riwayat Muslim.

Ada juga yang berpendapat, bahwa ayat tersebut khusus

berkenaan dengan orang-orang kafir, karena adanya pembatasan pada

ayat berikutnya, yaitu: 16r ft ai)i \ri 
"#'d i;nt 4)l eubh orans-

orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka). Sementara

orang beriman akan masuk surga dengan syafaat atau ampunan.

Ancaman dalam ayat ini adalah neraka dan penghapusan amal bagi

orang kafir. Namun pendapat ini dapat dijawab, bahwa ancaman itu
berkenaan dengan amal yang dilakukan dengan riya' saja. Allah hanya

mengganjamya bila Allah mengampuninya. Ini bukan berarti
melenyapkan seluruh amal shalih yang dilakukan tanpa riya'.
Kesimpulannya, siapa yang menginginkan balasan amalnya di dunia,
maka balasannya akan diberikan dengan segera, sedangkan di akhirat,

dia akan diganjar dengan adzab, karena manjadikan dunia sebagai

tujuan dan berpaling dari akhirat.

Selain itu, ada yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan
khusus berkenaan dengan para mujahid. Namun pendapat ini lemah.

Kalaupun memang demikian, ayat ini secara umum berlaku bagi

setiap orang.

Keumuman firman-Nya ,4 &gOi'dlu,j (Niscaya Kami

berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan

sempurna), khusus bagi yang tidak ditakdirkan Allah, berdasarkan

firman-Nya dalam surah Al Israa' ayat 18, W'i $1i, \dt $i-'oS V
-:"i',#.it:*: rj (Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang

[duniawiJ, maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami
kehendabi bagi orang yang Kami kehendaki). Demikian juga
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pembatasan yang terdapat dalam surah Asy-Syuuraa ayat 20, oL{ U

s1 i q W y3 6!trt? '"i" 
os ni ,f? e.ii':197t\ ,t? s-l

#'ry a'r7\i garangsiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat

akan Kami tambah keuntungan itu baginya, dan barangsiapa yang

menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian

dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bagian pun di
akhirat).

Dengan demikian hilanglah kemusykilan pendapat yang

menyatakan bahwa adakalanya sebagian orang kafir sewaktu di dunia

tidak memiliki banyak harta, kesehatan yang tidak bagus dan tidak

panjang runur, bahkan ada juga yang sengsara dalam segala hal

sebagaimana firman-Nya dalam surah Al Hajj ayat ll, Url-lr '*

il,ij' 'ot:;.lSt'j" U) r:i\ii (Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang

demikian itu adalah kerugian yang nyata).

Kesesuaian penyebutan ayat tersebut dalam bab ini adalah

karena haditsnya mengisyaratkan bahwa ancaman di dalam ayat ini
dipahami dalam waktu yang terbatas dan tidak kekal bagi kaum

muslimin, yang mengalaminya, karena hadits tersebut menunjukkan

bahwa pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin juga akan

masuk surga. Namun, dalam hadits ini tidak ada keterangan yang

menafikan adanya siksaan sebelum itu (masuk surga), sebagaimana

dalam ayat itu juga tidak ada yang menafikan bahwa seseorang bisa

masuk surga setelah disiksa akibat perbuatan riya'nya.
ti i ,
.15 u.l:i ;ti (Dari Abu Dzar). Disebutkan dalam riwayat Al

A'masy dari Zaid bin Wahab yang telah dikemukakan pada

pembahasan tentang minta izin,9iflu."i i lti ri!;L lOemi Allah, Abu

Dzar menceritaknn kepada kami di Rabadzah). Rabadzah adalah

nirma tempat terkenal di antara wilayah Madinah. Jaraknya dengan

Madinatr adalah tiga marhalah daijalanan hak. Abu Dzar tinggal di

sana karena perintah Utsman, dan dia meninggal pada masa

FATETTL BAARr - 1O5



pemerintahannya. Penjelasan tentang sebabnya telah dipaparkan pada

pembahasan tentang zakat.

A: tsi ,r*'" *i *p h' 
"p I' 

i:r3 tty;+r crr U *;
i*l i--i,11fada suatu malam aku keluar, ternyata Rasulullah SAW

sedang berjalan sendirian, tanpa ada seorang pun yang menemani).

Ini adalah kalimat penegas terhadap kalimat i:rJ't (Sendirian).

Kemungkinan juga ini untuk menepis anggapan bahwa boleh jadi ada

malaikat ataupun jin bersama beliau.

Disebutkan dalam riwayat Al A'masy dari Zaid bin Wahab

darinya, iW t"Ntr? C *t * io' .,,; ar J?je 6;;i'C? ptm

pernah berjalan bersama Nabi SAW di wilayah bebatuan Madinah
pada malam hari). Dalam riwayat ini disebutkan waktu dan

tempatnya. Harrah adalah sebutan sebuah tempat tertentu di Madinah
yang letaknya di bagian utara Madinah. Di sana pemah terjadi
peristiwa terkenal pada zaman Yazid bin Muawiyah. Ada juga yang

mengatakan bahwa Harrah adalatr area yang bebatuannya hitam, dan

itu mencakup semua areanya di Madinatr, tidak ada bangunan pada

area itu. Ini menunjukkan batrwa perkataannya dalam riwayat Al
Ma'rur bin Suwaid dari Abu Dzar, $j *, *ht e'$t J\*$y
ytslt'qt': ,o|p\i 'i ,Jt- $j ,*i3r ,y e (Aku sampai kepada Nabi

SAW yang saat itu sedang berada di bawah naungan Ka'bah, dan

beliau bersabda, "Mereka adalah orang-orang yang merugi, demi

Tuhan Ka'bah.') setelah itu kisahnya disebutkan, yaitu kisatr lain
yang berbeda waktu, tempat dan juga redaksinya.

,,-;"i,t J9 ..C v*1 'd;ri .'rti'a;n'#|oi ii,S-'fi i*ii 1,lta, *ira

beliau sedang tidak suka ada orang lain berjalan bersamanya. Lalu
aku berjalan di bawah bayangan bulan). Maksudnya, di tempat yang

tidak disinari oleh catraya bulan agar tidak tampak. Dia tetap be{alan
sebagai jaga-jaga kalau-kalau Nabi SAW mempunyai keperluan, maka

dia berada tidak jauh dari beliau.
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f tii C ,,lul ,;i7'r>;aA (Beliau pun menoleh dan melihatku,

lalu bertanya, "Siapa itu?") Tampaknya, beliau melihat sosoknya

namun tidak dapat membedakan.

\ A ,',& (Aku menjawab, "Abu Dzar.") Maksudnya, aku

Abu Dzar.

O"r;rg iirr 91+ peU on m enj adikanku t ebus anmu). Dalamriwayat

Abu Al Ahwash pada bab setelahnya yang berasal dari Al A'masy,

dan juga dalam riwayat Abu Muawiyah dari Al A'masy yang

diriwayatkan oleh Ahmad, disebutkan, !t'J"):'jLi 3JjI ,'Cit pltu

menyahut, "Labbaik, wahai Rasulullah. "). sedangkan dalam riwayat

Hafsh dari Al A'masy sebagaimana yang telah dikemukakan pada

pembahasan tentang meminta izin disebutkan, Slilri-lt i!3'aj6 pef"

menyahut, " Labb aik w a s a' daik laku penuhi panggilanmu].")

lJi ,\s r-j i,Sr-it (Beliau kemudian berkata, "Abu Dzar,

kemarilah."). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, Ur;. Aa-

Dawudi berkata, "Fungsi waqaf (berhenti) pada huruf haa' sakat

adalah agar tidak waqafpada dua huruf berharakat sukun."

Demikian yang dinukil oleh Ibnu At-Tin. Abu Zaid Al
Marwazi meringkas penuturan redaksi hadits ini dalam riwayatnya,

yang mana setelah redaksi, "J-;i *ir',J{ (Tidak seorang pun

bersamany,c). Setelah itu dia menyebutkan haditsnya, dan di dalamnya

dia menyebutkan, *U{t tii}Sj' i i-;#tb1 6"tungguhnya orang-

orang yang memperbanyak [hartal adalah orang yang sedikit

pahalanya pada Hari Kiamat). Ini redaksi hadits yang

dikemukakannya, sedangkan yang lain mengemukakannya secara

lengkap. Penjelasan tentang hal ini akan dipaparkan pada bab

setelahnya.

idt'!6j (An-Nadhr berkata).Dia adalatr Ibnu Syumail.
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8:t; :ti6 ,€,t i t-ft *t f\?t rri eri i * ,t, *e uqi

,\?J U.U-: (Syu'bah memberitahukan kepada kami dari Habib bin

Abi Tsabit, Al A'masy dan Abdul Aziz bin R"fai', mereka berkata:

Zaid bin Wahab menceritakan kepada kami hadits ini). Maksud

disebutkannya secara mu'allaq adalah pernyataan ketiga guru tersebut

bahwa Zaid bin Wahab menceritakan kepada mereka. Dua yang

pertama dinisbatkan kepada tadlis, padahal seandainya disebutkan dari

riwayat Syu'bah tanpa pernyataan itu tentu terlepas dan tadlis, karena

dia tidak pernah menceritakan dari guru-gurunya kecuali yang tidak

ada tadlis-nya. Faidahnya tampak dalam riwayat Jarir bin Hazim dari

Al A'masy, karena di antara Al A'masy dan Zaid bin Wahab ada

seorang laki-laki yang tidak diketahui yang ditambahkan, dan itu
disebutkan oleh Ad-Daraquthni dalam kitab Al 'Ilal. Dengan

demikian, riwayat ini menunjukkan bahwa dia termasuk tambahan di

dalam sanad-sanad yang maushul.

Namun Al Ismaili meriwayatkan redaksi yang berbeda dengan

perkataan Imam Bukhari dalam sanad ini, tLir, kemudian dia

mengisyaratkan riwayat Abdul Aziz bin Rufai', dan itu

mengindikasikan bahwa riwayat Syu'bah ini setara dengan

riwayatnya. Ia berkata, "Dalam hadits Syu'bah tidak terdapat kisah

tentang orang-orang yang sedikit pahalanya dan memperbanyak harta,

tetapi yang terdapat di dalamnya adalah kisah tentang orang yang mati

tanpa mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun."

Dia berkata, "Yang aneh dari Imam Bukhari, bagaimana dia

menyebutkan itu, kemudian mengemukakannya secara maushul dari

jalur Humaid bin Zanjawalh,'e317 ,P i p\ ts:-o (An-Nadhr bin

Syumail menceritakan kepada kami dari Syu'bah) dengan redaksi,, ,lf

\O;"of:,;:i,,: 
"Ji 

.tat ,Ft -e ll !#r o6 u'oi ,g*; ,!-b
O;b;: ;:'of:,Swi (Bahwa Jibril menyampaikan berita gembira

kepadala+ bahwa orang yang mati tanpa mempersekutukan sesuatu
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pun dengan Allah, maka dia akan masuk surga. Lalu aku berkata,

"Walaupun dia berzina dan mencuri?" Ia menjawab, "Walaupun ia

berzina dan mencuri. ") Ketika Sulaiman ditanya, "Sebenarnya hadits

ini diriwayatkan dari Abu Ad-Darda'." Ia berkata, "Sesungguhnya aku

mendengamya dari Abu Dzar."

Kemudian dia meriwayatkannya dari jalur Mu'adz dengan

redaksi, ,#31 /-lt *1 ,.#\it )\) *| e,1 i * ,r L:i3 ts:r,

\s eri f ,f'tG. i")fiil- $yu'bah menceritakan kepada kami dari

Habib bin Abi Tsabit, Bilal, Al A'masy dan Abdul Aziz bin Rufai',

mereka mendengar Zaid bin Wahab, dari Abdu Dzar). Di sini dia

menambahkan seorang periwayat, yaitu Bilal, yakni Ibnu Midras Al

Fazai, seorang guru Kufah, yang Abu Daud meriwayatkan haditsnya.

Selain itu, dia seorang periwayat yang shaduq dan tidak ada masalah

padanya. Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkannya dari Syu'bah

seperti riwayat An-Nadhr namun tidak menyebutkan Bilal di

dalamnya.

Riwayat Al Ismaili ini diperkuat oleh sejumlah ahli hadits, di

antaranya adalah Mughlthai dan orang-orang setelahnya. Jawaban

tentang Imam Bukhari cukup jelas menurut teori ahli hadits, karena

maksudnya adalah asal hadits tersebut, dan hadits yang disebutkan

dalam riwayat asalnya telah mencakup tiga poin. Oleh karena itu,

hadits itu bisa dikemukakan dengan poin-poin tersebut. Jika yang

dimaksud dengan riiy. oleh Imam Bukhari adalah asal hadits ini, bukan

khusus redaksi tersebut. Ketiga poin itu adalah:

Pertama, r i;s ft-Li nl.Ll e:F"6 (Tidak menyenangkanku

seandainya aku memiliki emas sebesar bukit Uhud). Hadits ini juga

diriwayatkan dari Abu Dzar dengan redaksi yang serupa dari Al Ahnaf

bin Qais, dan ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang zakat.

Selain itu, An-Nu'man Al Ghifari, Salim bin Abi Al Ja'd dan Suwaid

bin Al Harits pun meriwayatkan redaksi yang serupa dari Abu Dzar.
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Riwayat-riwayat mereka tersebut telah dikemukakan oleh Ahmad.

Hadits ini diriwayatkan pula dari Nabi SAW oleh Abu Hurairah, yaitu

hadits yang terdapat di akhir bab dari jalur Ubaidullah bin Abdillah
bin Utbah darinya. Dalam pembahasan tentang "berangan-angan"

akan dikemukakan hadits dari Hammam. Imam Muslim pun

meriwayatkannya dari Muhammad bin Ziyad, dan hadits tersebut

terdapat dalam riwayat Ahmad yang berasal dari Sulaiman bin Yasar.

Semuanya meriwayatkannya dari Abu Hurairah sebagaimana yang

akan sayajelaskan.

Kedua, hadits tentang orang-orang yang memperbanyak harta

dan sedikit pahalanya. Hadits tentang ini telah diriwayatkan dari Abu

Dzar oleh Al Ma'rur bin Suwaid, sebagaimana yang telah disinggung

tadi. Juga, oleh An-Nu'man Al Ghifari, seperti yang dikemukakan

oleh Ahmad.

Ketiga, e-bit'S-i't q.-,i-, ':)Hl Cr; "6 (Barangsiapa

meninggal tanpa mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, maka

dia masuk surga). Dalam sebagian jalur periwayatannya disebutkan,

O; Ob A i,sl1 (Walaupun ia berzina dan mencuri). Abu Al Aswad

Ad-Du'ali juga telah meriwayatkannya dari Abu Dzar, seperti yang

telah dikemukakan pada pembahasan tentang pakaian. Selain itu, Abu
Hurairah meriwayatkannya dari Nabi SAW seperti penjelasan yang

akan dikemukakan nanti, namun di dalamnya tidak menyebutkan

redaksi, O';'Oft .;:'ts1l1Wdorpun dia berzina dan mencuri). Abu

Ad-Darda' pun meriwayatkan dari Nabi SAW beliau seperti yang

l*lah disinggung tadi, dari riwayat Al Isma'ili.

Faedah lainnya yang dapat diambil adalah, bahwa sebagian

periwayat berkata, "Dari Zaid bin Wahab, dari Abu Ad-Darda'."
Karena itulah Al A'masy mengatakan kepada Zaid seperti yang telah

dikemukakan dalam riwayat Hafsh bin Ghiyat t, ;.i'^fi C?i ,*J i
rr-r]Ut (Aku berkata kepada Zaid, "Telah sampai kepadaku, bahwa itu
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adalah Abu Ad-Darda'.") Dengan demikian riwayat Syu'bah

menunjukkan bahwa Habib dan Abdul Aziz menyamai Al A'masy,

bahwa itu berasal dai Zaid bin Wahab, dari Abu Dzar, bukan dari

Abu Ad-Darda'. Di antara yang meriwayatkannya dari Zaid bin
Wahab, dari Abu Ad-Darda' adalah Muhammad bin Ishaq, dia

berkata, "Dari Isa bin Malik, dat', Zaid bin Wahab, dari Abu Ad-
Darda'."

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al Hasan bin Ubaidullah

An-Nakha'i. Ath-Thabarani meriwayatkannya dari berbagai jalurnya,

dai Zaid bin Wahab, dari Abu Ad-Darda', dengan redaksi, I C6'i;

4t'P3 t* iurlf- (Barangsiapa mati tanpa mempersekutukan

Allah dengan sesuatu pun, maka dia masuk surga), lalu Abu Ad-

Darda' berkata, o; otr A ob :J\, \o? ob ;) it, ("wataupun

dia berzina dan mencuri?" Belia.u menjawab, "Walaupun ia berzina

dan mencuri.") Ta kemudian mengulanginya hingga tiga kali, dan pada

kali yang ketiga dia mengatakan, el'rJ'r-Jt €i 'rni et uP (Walaupun

Abu Ad-Darda' kecewa). Jalur-jalur periwayatan lainnya dari Abu Ad-
Darda' nanti akan saya kemukakan di akhir bab setelahnya. Ad-
Daraquthni menyebutkannya dalam kitab Al llal,lalu dia mengatakan

bahwa tampaknya kedua perkataan itu shahih.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam beberapa jalur periwayatan,

terdapat sesuatu yang tidak disebutkan pada yang lain dari masing-

masing hadits tersebut.
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dii irr

14. Sabda Nabi SAWr"Tidaklah Menyenangkanku, Aku Memiliki
Emas Sebesar 6uouog (Jhud ini."

G'*:-#i,s.:ti,?,F )* e'dtrt i .,!4 e a';
;p') * \t -* e, ;; Li o'f;';'i ifi ,t{'st F

& L;.i * ,1,!i1 ,* ,;l 'C 
;f;'*'!i ,^;)',:f o',16

,'Jd {'o'-ii ,i7 t3'k'.;; i.li ,irr J';', ( ,t-ij ,GGi

'HuJ c i,l,u" g.ti ,l-b tsri iJv .g ii t^;;'S^,

'j': lrt;'ufs j:'t:ls:t .'^-.lt|y; t* ltr!*t',$i
.6;'ob;)"ol)

6444. Dai Zaidbin Watrab, dia berkata: Abu Or* aorrio,
"Aku pernah bersama Rasulullah SAW di area bebatuan hitam

Madinah, sementara LIhud di hadapan kami. Kemudian beliau

bersabda, 'Wahai Abu Dzart' Aku menjawab, 'Labbaik, wahai

Rasulullah!' Beliau bersabda, 'Tidaklah menyenangkanku, bahwa aku

memiliki emas sebesar Uhud ini, kemudian berlalu padaku malam
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ketiga dan masih ada padaku satu dinar, kecuali sesuatu 1,ang aku

sisihkan untuk utang, kecuali aku mengatakan dengannya kepada

para hamba Allah begini, begini, begini 
-seraya 

memberi isyarat ke

arah kanan, kiri dan ke belakang beliau-'. Kemudian beliau berjalan

lalu beliau bersabda, 'Sesungguhnya orang-orang yang
memperbanyak harta adalah orang yang sedikit pahalanya pada Hari
Kiamat, kecuali orang yang mengatakan begini, begini, begini

-seraya 
memberi isyarat ke arah kanan, kiri dan ke arah belakang

beliau-, namun mereka yang begitu hanya sedikit '. Setelah itu beliau

bersabda kepadaku, 'Tetaplah di tempatmu, jangan beranjak, sampai

aku datang kepadamu'. Beliau kemudian pergi dalam hitamnya

malam sampai tidak terlihat. Aku lalu mendengar lengkingan suara,

maka aku khawatir ada seseorang muncul mengganggu Nabi SAW.

Ketika aku ingin mendatangi beliau, aku teringat pesan beliau

kepadaku, 'Janganlah engkau beranjak sampai aku datang

kepadamu'. Maka aku pun tidak jadi beranjak sampai beliau
mendatangiku. Setelah itu aku berkata, 'Wahai Rasululah, sungguh

aku telah mendengar suara, dan aku khawatir'. Aku kemudian

menceritakannya kepada beliau. Mendengar itu, beliau bersabda,

' Engkau mendengarnya?' Aku menjawab,'Ya'. Beliaa bersabda,' Itu
adalah Jibril. Dia mendatangiku lalu berkata, "Barangsiapa mati
dari umatmu tanpa menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, maka

dia masuk surga ".' Setelah itu aku berkata, 'Walaupun dia mencuri

dan berzina?' Beliau menjawab, "Walaupun dia mencuri dan

berzina'."

]tr:i-bht ,*ri;; ljc,^*,./.^tr *; it *,;
'rf 

G_'.;- t1 t:Si )rf'J4 C os 'S ,'rs-,, yr'\,'* it J';:,
.;-4;^)')l* ,l l'A + ees JALfi ,y'";t

6445. Dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, (ia berkata:)
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Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Seandainya

aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka tidaklah

menyenangkanku bila berlalu padaku tiga malam dan masih ada

padaku sesuatu darinya, kecuali sesuatu yang aku sisihkan untuk

utang'."

Keterangan Hadits:

(Bab Sabda Nabi SAW, "Tidaklah menyenangkanku, aku

memiliki emas sebesar gunung Uhud ini.") Saya tidak pernah melihat

redaksi ini dalam riwayat mayoritas, namun ini disebutkan sebagai

redaksi hadits yang pertama.

"rri tiiLti (Sementara (lhud di hadapan kami).Dalam riwayat

Abdul Azizbin Rufai' disebutkan, e|'ji il$ (Beliau kemudian

menoleh lalu melihatku) sebagaimana yang telah dikemukakan. Selain

itu, telah dikemukakan juga kisah tentang orang-orang yang

memperbanyak harta dan sedikit pahalanya.

"LTtahai Abu Dzar!" Aku menjawab, "Labbaik, wahai Rasulullah!")
Dalam riwayat Salim bin Abi Al Ja'ad dan Manshur dari Zaid brn

Wahab yang diriwayatkan Ahmad disebutkan redaksi tambahan, :JVi

3ii ,tji \$ J+ Ut ,\i u.I\ qxemudian beliau berkata, "Wahai Abu

Dzar, gunung apa ini?" Aku menjawab, "Uhud. ") Sedangkan dalam

riwayat Al Ahnaf yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang

zakat disebutkan dengan redaksi, dl-]#,j6 tr.r-f 'g{f ,\s s.|u-

'nd ,|iiS ,{ *v e *;;ti 6;1vi, ,rr43t'u g G ,r,r:nt (wahai Abu

Dzar, engkau melihat Uhud?" Dia berkata, "Maka aku melihat ke

rnatahari yang tersisa dari siang hari. Aku yakin bahwa beliau akan

mengutusku untuk suatu keperluan beliau." Aku kemudian menjawab,

"Ya.")
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)6-: a-;2 tg;)j"U.o * # 6t va .t-i ,b qy oi up.l-;
(Tidaklah menyenangkanku, bahwa aku memiliki emas sebesar

gunung Uhud ini, kemudian berlalu malam ketiga sedangkan masilt
ada satu dinar padaku). Dalam riwayat Hafsh bin Ghiyats disebutkan

dengan redaksi, + €y",W t1 il}:, ?i ,P eU Vs $Li ; o1'*i u

ju!-l (Aku tidak senang bahwa aku memiliki emas sebesar gunung

Uhud, lalu sehari semalam atau tiga malam aku lewati sedangkan

masih ada satu dinar padaku). Sementara dalam riwayat Abu
Mu'awiyah dari Al A'masy yang diriwayatkan oleh Ahmad
disebutkan dengan redaksi, rjir-! 3ti r:.tli S.'oi'*i 6 (Aku tidak senang

bahwa aku memiliki emas sebesar gunung Uhudiln). Selain itu, dalam
riwayat Abu Syihad dari AI A'masy pada pembahasan tentang minta
izin disebutkan dengan redaksi, 6i ul 

'J:fi 6'*i u, ilti tJLi ei W
P{.lr-i ]u-i; I €g e.k- lx"tika melihat gunung Uhud beliau

bersabda, "Aku tidak senang bila ia berubah menjadi emas untukku
lalu masih ada yang tertinggal satu dinar padaku setelah tiga hari. ")

Lafazh hadits ini bermacam-macam namun maknanya suuna,

dan itu berasal dari para periwayat, sehigga tidak bisa dijadikan
sebagai dalil untuk masalah bahasa. Antara redaksi, *l'h dan Ji*
"t;i d, bisa dipadukan dengan mengartikan makna "permisalan"

kepada emas yang beratnya seperti beratnya lIhud, dan memaknai
"perubahan" bahwa bila gunung itu berubah menjadi emas, maka
beratnya juga seperti itu.

Redaksi para periwayatnya dari Abu Dzar juga beragam.

Dalam riwayat Salim dan Manshur dari Zaid bin Wahab, setelah

kalimat, irf 'C (Aku menjawab, "(Jhud. ") disebutkan, g!i( ,jLi
J,rt+iJ 1' ets e'qi rli l;i M eA6e\$ lo"riou
bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah
menyenangkan, bahwa itu adalah emas yang aku infakkan di jalan
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Allah dengan meninggalkan satu qirath darinya.") Sedangkan dalam
riwayat Suwaid bin Al Harits dari Abu Dzar disebutkan dengan

redaksi, U;";'.;b;, )1")6) C qy) -'il i'y- o'ii tls r:ii S.Li 6_fiU,
(Tidaklah menyenangkanku bahwa aku memiliki emas sebesar Uhud,
lalu aku meninggal pada hari aku [ditakdirkanJ meninggal sedangkan

aku masih memiliki satu dinar atau setengah dinar darinya).

Lafazh-lafazh para periwayatnya dari Abu Hurairah juga

beragam pada hadits kedua bab ini sebagaimanayang nanti akan saya

sebutkan.

{t).0 "t u* @ku melewati malam ketiga). Maksud kata I id
adalah malam ketiga. Ada yang berpendapat, bahwa disebutkan
dengan ungkapan "tiga" karena tidak mungkin membagikan emas

sebesar Uhud dalam waktu kurang dari tiga malam. Namun pendapat

ini tertolak oleh riwayat lainnya, z4)?F- Geltari semalam). Maka

yang lebih tepat, bahwa tiga hari itu adalah waktu maksimal untuk
membagikan harta sebanyak itu, dan waktu sehari adalah waktu
minimalnya.

&.3).irj')i of rl (Kecuali sesuatu yang aku sisihkan untuk

utang). Maksudnya, yang aku persiapkan dan simpan untuk melunasi
utang. Penyisihan ini bersifat umum, yaitu si pemilik utang sedang

tidak ada sehingga ditahan hingga datang lalu mengambilnya, atau

untuk melunasi utang bertempo hingga tiba saatnya lalu dibayarkan.

Kata irrit--.ll di sini ditafsirkan dengan "dinar". Dalam riwayat

Suwaid bin Al Harits dari Abu Dzar disebutkan, Lib,\i \t;"; y €yj
l|-{f (Sedangkan aku masih memiliki satu dinar atau setengah dinar

darinya). Dalam riwayat Salim dan Manshur disebutkan, .$trp t- 711

ibr]1:J6 ftjt!! ,Lri ,j6 ("Aku tinggalkan darinya satu qirath.,, Aku

berkata, "Qinthar?" Beliau bersabda, "Qirath."). Di dalamnya juga
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disebutkanjSjt s- glr'J:-tt v,!y,\i 6.i s-,Jti5 (Kemuaian beliau

bersabda, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku mengatakan sesuatu
yang jumlahnya paling sedikit. "). Sedangkan dalam riwayat A1 Ahnaf
disebutkan , i,u3L:* rl ^ii 4i t+i *i'b d.bi ',-i 6 (Aku tidak

senang memiliki emas sebesar Uhud yang aku infakkan seluruhnya
kecuali tiga dinar). Secara zhahir, menafikan kecintaan untuk
memiliki harta walaupun disertai infak. Namun maksudnya tidak
demikian, tetapi penafian infak sebagiannya, dan dia senang

menginfakkan seluruhnya selain yang dikecualikan. Semua jalur
periwayatannya menunjukan demikian. Hal ini dikuatkan, bahwa
dalam riwayat Sulaiman bin Yasar dari Abu Hurairah yang

diriwayatkan Imam Ahmad disebutkan, '61i riii r.ii '€':,dliLi 
u1.j-;S

i.L).['riiii; rlif e syr fi'"^i* c r*i' f:, e pr,y +
(Tidaklah menyenangkanku bahwa uhud kalian ini adalah emas yang
aku infakkan setiap hari di jalan Allah, kemudian ketika tiga hari
berlalu aku masih memiliki sesuatu darinya kecuali aku sisihkan itu
untuk utang). Kemungkinan juga sesuai dengan zhahirnya, dan yang
dimaksud dengan ketidaksukaan infak ini adalah khusus infak untuk
dirinya, bukan di jalan Allah, karena infak di jalan Allah memang
disukai.

1' lt+ d.9:'J'tt1'oi\l lxecuali aku mengatakan dengannya

kepada hamba-hamba Allah). Ini adalah istitsna' (pengecualian)
setelah istitsna ', sehingga menunjukkan penetapan. Dari sini
disimpulkan, bahwa penafian kecintaan terhadap harta dibatasi dengan
tidak adanya infak, maka kecintaan terhadap keberadaan harta harus
disertai dengan infak. Selama infak itu ada, maka keberadaan harta
bukanlah hal yang tidak disukai. Jika tidak ada infak, maka
keberadaan harta menjadi sesuatu yang tidak disukai.

).4r',H, Lq *r ry-t akj tkj tk (Begini, begini,

begini 
-seraya 

memberi isyarat ke arah kanan, kiri dan belakang

FATHUL BAARI - II7



beliau.-) Demikian redaksi yang disebutkan, dan ini diartikan secara

global karena pada dasarnya memberi adalah kepada yang ada di

hadapannya. Tapi menurut saya, ini berasal dari para periwayat,

sedangkan haditsnya menyebutkan seluruh arah yang ada. Kemudian

saya dapati pada juz ketiga dari kitab Al Busyraniyyat, dari riwayat

Ahmad bin Mula'ib, dari Umar bin Hafsh bin Ghiyats, dari ayahnya

dengan redaksi, 9;4. rirtlt )i3j') lk1tkl ri3 ar )q e ,'S'gl ,tl'lt
(Kecuali aku mengatakan dengannya kepada para hamba Allah,

demikian, demikian, demikian, demikian. Seraya menunjuk kepada

kami dengan tangannya). Demikian redaksi yang disebutkan. lmam

Bukhari juga meriwayatkannya dari Umar bin Hafsh seperti itu dalam

pembahasan tentang minta izin, tapi hanya menyebutkan kata U3
sebanyak tiga kali. Selain itu, Abu Nu'aim meriwayatkannya dari jalur

Sahal bin Bahr, dari Umar bin Hafsh, dan hanya menyebutkan kata

tersebut dua kali.

*.'t"-; b'pr'ir F ,;?1i tr ,li ,j6 j e{ (Kemudian

berjalan, lalu bersabda, "Keta'huilah, sesungguhnya orang-orang
yang memperbanyak harta adalah mereka yang sedikit pahalanya
pada Hari Kiamat. ") Dalam riwayat Abu Syhab yang dikemukakan

pada pembahasan tentang pinjaman dan dalam riwayat Hafsh yang

dikemukakal-93da pembahasan tentang minta izin disebutkan dengan

redaksi, OJ-Jlt ij. SeAangkan dalam riwayat Abdul AzizbinRufai'

pada bab yang sebelumnya disebutkan dengan redaksi, F; C;ili' of
. ! -a
.lJll4lJt. Selain itu, Ahmad mengemukakan dari riwayat An-Nu'man Al

Ghifari dari Abu Dzar dengan redaksi, oFitii ilTrll
{Sesungguhnya orqng-orang yang memperbanyak harta adalah yang
p a I ing s edikit p ah al any a).

Yang dimaksud dengan "memperbanyak" ini adalah

memperbanyak harta, dan yang dimaksud dengan "sedikit" di sini

adalah sedikit pahala yang diperoleh di akhirat. Hal ini berkenaan
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dengan orang yang memperbanyak harta dan tidak suka berinfak

seperti yang ditunjukkan oleh kalimat ististnq' (pengecualian)

setelahnya.

)4b',fl l.q ,f t ry,f tik't tkt ,J'k'Jts u 11 (Kecuati

orang yang mengatakan begini, begini, begini -seraya memberi

isyarat ke arah kanan, kiri dan belakangnya-). Dalam riwayat Abu

Syihab disebutkan dengan redaksi, ;.1'pti .ik') 'i3 JCir,. 
'Jti 

i lt
ttJ? |*', ,# ,f't ,in" d. lW (Kecuali orang yang mengatakan

dengan harta begini, begini -Abu Syihab memberi isyarat dengan

tangannya ke arah depan, kanan dan kiri-). Sedangkan dalam

riwayat Abu Muawiyah dari Al A'masy yang dikemukakan oleh

Ahmad disebutkan, ,i4 c;'w ,#-,f Gt i3joi ,j"3jl Jlkj6 ,r lf
91U-'i2'2 (Kecuali orang yang mengatakan begini, begini, begini. Ia

kemudian memberi isyarat ke arah kanan, depan dan kirinya).

Riwayat-riwayat ini mencakup keempat arah, walaupun

masing-masing periwayat hanya menyebutkan tiga. Abdul Aziz bin
Rufai' kemudian menggabungkan semuanya di dalam riwayatnya

dengan redaksi, $*-rj q- #J *'4 -f r; aL fp \tt 'othbi ii 1\

lrrrri --;,ii- #., (Kecuali orang yang dianugerahi kebaikan -.yaY,ni

harta- oleh Allah, lalu dia banyak memberi tanpa dibuat-buat, ke

arah kanan, kiri, depan dan belakang). Tinggal dua arah yang belum

disebutkan, yaitu atas dan bawah, karena memberi isyarat ke kedua

arah ini juga mungkin, namun tidak disebutkan karena jarang

digunakan.

Sebagian ulama menafsirkan, bahwa berinfak ke belakang

adalah wasiat, tapi ini bukan batasan, karena bisa juga maksudnya

adalah menyembunykan pemberian, yaitu dengan memberikan harta

kepada yang ada di belakang seseorang sebagaimana juga

memberikan kepada yang ada di depannya.
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Kata ri-3 @egini) adalah sifat untuk kata infinitrf (mashdar)

yang tidak disebutkan secara redaksional, yaitu mengisyaratkan

dengan isyarat seperti ini. Kalim at y.j)?|a @elakangnya) adalah

keterangan untuk isyarat. Arah kanan dan kiri disebutkan secara

khusus karena biasanya memberi itu dari kedua tangan tersebut.

Dalam riwayat Abdul AzizbinRufai' diberi tambahan, 
',#j

(-,-? *. (Dan berbuat baik di dalamnya). Maksudnya, melakukan

kebaikan. Dalam redaksinya ada dua jenis kebaikan, yaitu fp ltr itabi

(Yang Atlah beri kebaikan [hartafi d,ant'-? Lfj (dan berbuat baik

di dalamnya). Kebaikan yang pertama berarti "harta" sedangkan

kebaikan yang kedua berarti "perbuatan baik".

lj 6 "$i 
1No*un jumlah mereka hanya sedikit). Kata Lj di

sini adalah tambahan yang menegaskan kata "sedikit". Bisa juga

sebagai maushuf(yang disifati). Kata !$ adalah predikat (khabar)

dan iJ adalah subjek (mubtada'). Perkiraannya adalah, ,#'ei
(namun jumlah mereka itu hanya sedikit). Predikat dalam kalimat ini

disebutkan lebih dahulu untuk memfokuskan pengkhususan.

|Uk :d.jJ'j 6r*udian beliau bersabda kepaclaku,

'Tetaplah di tempatmrz. ") Kalimat 7'-i 1 (iangan beranjak) adalah

penegasnya. Sedangkan kalimat '41) *L (sampai aku datang

kepadamu) adalah batas untuk tetap di tempat tersebut. Dalam riwayat

*Iafsh disebutkan dengan redaksi, 'q'ti ,P \t 6.i 6"L; | (Janganlah

engkau beranjak, wahai Abu Dzar, sampai aku kembali). Sedangkan

dalam riwayat Abdul Aziz bin Rufai' disebutkan dengan redaksi,

berjalan sebentar bersama beliau, lalu beliau bersabda kepadaku,

"Duduklah di sini." Beliau menyuruhku duduk di tanah yang datar).
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Pt ;t? g|*y j (tot" beliau pergi dalam gelapnya malantl.

lni mengindikasikan bahwa bulan ketika itu telah terbenam.

cs;(.J # (Sampai tidak terlihat). Maksudnya, sampai

sosoknya tidak terlihat. Abu Muawiyah menambahkan dalam
riwayatnya, {b tol"hku). Dalam riwayat Hafsh disebutkan , QJ ;-
n-3i, lsampai tidak tampak olehku). Sedangkan dalam riwayat Abdul

Aziz disebutkan, it)i 1 s-!; -L+., trt'qi- 6:r.St e'[V6 gon behau

masuk ke area bebatuan sampai aku tidak lagi melihatnya).
Sedangkan dalam riwayat Abu Syihab disebutkan, #. ;, i:,ili ltotu
beliau beranjak tidakjauh). Selain itu, dalam riwayat Abdul Aziz jlga
disebutkan tambahan redaksi, i{irr j6'ti (Beliau kemudian menunggu

cukup lama)

'*\lU e? !:Vi (Aku kemudian mendengar suara keras).

Dalam riwayat Abu Muawiyah disebutkan dengan redaksi, U u^i
ti*t (Aku kemudian mendengar kegaduhan dan suara).

F: **?ttr k d,,p""rri o:r(;"'oi'C:Fi (Maka aku

khawatir ada seseorang yang muncul mengganggu Nabi sAW).
Maksudnya, ada orang yang berbuat jahat terhadap beliau. Dalam
riwayat Abdul Aziz disebutkan dengan redaksi, ,tp O:o<;-'01'C:rijit

P, * h' .s,r, )tt ,)?).(Maka aku khawatir Nabi SAW diganggu).

'c$'oi t>i:rLj (Sehingga aku ingin mendatangi beliau).

Maksudnya, ingin pergi melihat Nabi sAw. Dalam riwayat Abdul
Aziz disebutkan dengan redaksi, + ;tibl'cti:r6 (Sehingga aku ingin

berangkat). Maksudnya, berangkat menuju Nabi sAW, bukan menuju
jalannya sendiri berdasarkan riwayat Al A,masy dalam bab ini.

€,tsi ,P {ii'it ,C; 1 ,'i'i'a'i;il (Namun alcu teringat pesan
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beliau kepadaku, "Janganlah engkau beranjak." Maka aku pun tidak

beranjak sampai beliau mendatangiku). Dalam 
- 

riwayat Abu

Muawiyah dari Al A'masy disebutkan dengan redaksi, ,+ ,P'iFl
(Maka aku pun menunggu sampai beliau datang).

i 'a'Fn |i7 tf* Lj*3 ri .1' 'J'r-') 
6" ,;.ri 1,lt u berkata,

"l(ahai Rasululah, sungguh aku telah mendengar suara, dan aku

khawatir." Aku kemudian menceritakan hal itu kepada beliau). Dalam

riwayat Abu Muawiyah disebutkan, 'cj.ig!l i-l cr'it-s 1,ltru

kemudian menceritakan kepada beliau apa yang telah aku denSal),

Sedangkan dalam riwayat Abi Syihab disebutkan dengan redaksi, i:Jr.ei

'd* gijr ,>'sb)t,,:wit':i-',i* uir ,i[r 'J'yj6" 
(Aku kemudian

berkata, "Wahai Rasulullah, yang aku dengar -atau ia berkata:

Suara yang aku dengar-.") redaksi yang disebutkannya ini

diungkapkan dengan rasa ragu-ragu, Selain itu, dalam riwayat Abdul

Aziz disebutkan, ,n' jFj { ,i:ji6 G: ob O'; ob ll'g';'t '4 ;t j
* qiy'i-rloli L.it 6 ,atvir y,E e EU (Kemudian sungguh

aku mendengar beliau bersabda, "Walaupun dia mencuri dan

berzina." Aku lalu berkata, "Wahai Rasulullah, siapa yang berbicara

di sebelah bebatuan itu, aku tidak mendengar ada orang yang

menjawabmu? ")

ph iLJ.i ,i-s .e,C ti;;|y: i,Sut (Betiau kemudian

bersabda, 
"'Engkau 

mendengarnya?" Aku menjawab, "Ya." Beliau

hersabda, "Itu adalah Jibril. ") Maksudnya, yang aku ajak bicara itu

adalah Jibril, atau itu adalah suara Jibril.

i.Ui (Dia mendatangiku). Dalam riwayat Hafsh disebutkan

dengan tambahan, i-"!i (Latu dia mengabarkan kepadaku).

Sedangkan dalam riwayat Abdul Aziz disebutkan, '.U. :'JVi d, e"
'Oil pia menampakkan diri kepadaku, lalu berkata, "sampaikanlah
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berita gembira kepada umatmu.") Saya tidak melihat redaksi

"Sampaikanlah berita gembira" dalam riwayat Al A'masy.

+'ll3# o c6 u (Barangsiapa meninggal dari Ltntatntu

tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu pun). Al A'masy

menambahkan dalam redaksinya,'41'ry (dari um atmu).

uLi'j>'s (Maka dia masuk surga). Kalimat ini adalah j awab

syarth. Masuk surga dalam kasus ini dikaitkan dengan meninggal

dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah. Karena ancaman masuk

neraka dan tidak masuk surga bagi yang melakukan dosa besar telah

ditetapkan, maka muncullah pertanyaan tersebut.
.t

9O'; ob A Ob :'dlt llku berkata,"Walaupun ia mencuri dan

berzina?"1 fUnu frAuiit berkata, "Adanya kata tanya di permulaan

kalimat ini berarti ada kalimat yang tidak disebutkan secara

redaksional."

Yang lain berkata, "Kalimat tersebut secara lengkap adalah, 'ri

e-lt ,h3 O-r. ol\i j:'ot (Apakah walaupun dia berzina, atau apakah

walaupun ia mencuri akan masuk surga)."

Ath-Thaibi berkata, "Maksudnya, apakah dimasukkan surga

walaupun dia berzina, dan walaupun dia mencuri."

Dalam riwayat Abdul Aziz bin Rufai' disebutkan dengan

redaksi, l--,iJ ;J$ V: ot:O? ob ,',kk [ ,l# (Aku bertanya,"Wahai

Jibril, walaupun dia mencuri dan berzina?" Dia menjawab, "Ya.")

Pertanyaan ini diulang dua kali dalam banyak riwayat, dan tiga kali
dalam riwayat Al Mustamil, lalu ditambahkan di bagian akhirnya, .ll1

]"Ht q, (Dan walaupun dia minum khamer). Pengulangan tiga juga

disebutkan dalam riwayat Abu Al Aswad dari Abu Dzar yang telah

dikemukakan pada pembahasan tentang pakaian, namun dengan

mendahulukan penyebutan "zina" daripada "mencuri" sebagaimana
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dalam riwayat Al A'masy, dan tanpa tambahan, ')dt e; is1'1 (Dan

walaupun dia minum khamer).

Tambahan ini juga tidak tercantum dalam riwayat Al A'masy.

Sementara Abu Al Aswad menambahkan redaksi, \s ,*ri dt et,*
(Walaupun mengecewctkan Abu Dzar), dia juga berkata, "Apabila Abu

Dzar menceritakan hadits ini, dia berkata, ')5 
€.1',-iili et;)\ (Walaupun

Abu Dzar kecewa)." Sedangkan Hafsh bin Ghiyatas menambahkan

dalam riwayatnya dari Al A'masy, "Al A'masy berkata: Aku berkata

kepada Zaid bin Wahab: Sampai kepadaku kabar, bahwa itu adalah

Abu Ad-Darda'. Ia berkata, 'Aku bersaksi bahwa sungguh Abu Dzar

menceritakannya kepadaku di Rabadzah'."

Al A'masy juga berkata, "Abu Shalih juga menceritakan hal

serupa dari Abu Ad-Darda'."

Selain itu, diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Numair, dari Al
A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Ad-Darda' dengan redaksi, |?;'i\
z J;ir ,Yt r*, )urlff CU (Sesungguhnya, barangsiapa meninggal

tanpa menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, maka dia masuk

surga). Di dalamnya disebutkan, rt':lUt ,1.1'.i:t e'ti, (Walaupun Abu

Darda kecewa). Sementara itu, dalam sebagian naskah, setelah

riwayat Hafsh, Imam Bukhari berkata, "Hadits Abu Ad-Darda'

mursal, tidak shahift. Maksud kami menyebutkannya hanya sebagai

pengetahuan. Yang shahih adalah hadits Abu Dzarr."

Ketika ditanya, "(Bagaimana) hadits Atha' bin Yasar dari Abu

Ad-Darda'?" Dia menjawab, "Mursal juga, tidak shahih." Setelah itu
dia berkata, "Coretlah hadits Abu Ad-Darda' itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, oleh karena itu, ia tidak tercantum

dalam sebagian besar naskahnya, namun disebutkan dalam naskah

Ash-Shaghani, dimana awal redaksinya adalah, "Abu Abdillah
berkata, 'Hadits Abu Shalih dari Abu Ad-Darda' adalah mursdl ...'."
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Riwayat Atha' bin Yasar yang diisyaratkan itu diriwayatkan oleh An-
Nasa'i dari Muhammad bin Harmalah, dari Atha' bin Yasar, dari Abu
Ad-Darda', bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda di atas

mimbar, Ot-b *.; eG Jg ,f.3 (Dan bagi orang yang takut saat

menghadap Tuhannya ada dua surga. (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 46) Aku
kemudian bertanya, "Walaupun ia berzina dan mencuri, wahai
Rasulullah?" Beliau menjawab, "Walaupun dia berzina dan mencuri."
Aku lalu mengulangi pertanyaan tersebut, dan beliau pun mengulangi
jawaban yang sama. Pada kali ketiga beliau bersabda, "Walaupun Abu
Ad-Darda kecewa'."

Di samping itu, ada riwayat yang menyatakan bahwa Atha' bin
Yasar pernah mendengar dari Abu Ad-Darda', yaitu riwayat Ibnu Abi
Hatim dalam At-Tafsir, Ath-Thabarani dalam kitab Al Mu jam dan Al
Baihaqi dalam kitab Asy-Syu'ab.

Al Baihaqi berkata, "Hadits Abu Ad-Darda' ini bukan hadits
Abu Dzar, walaupun sebagian maknanya sama."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, keduanya adalah dua kisah yang
berbeda, walaupun bagian akhimya satna, yaitu pertanyaan sahabat,

O?'oll Abp (Walaupun dia berzina dan mencuri). Juga sama-sama

mencatumkan, l,-i;b5. Oi antara perbedaannya adalah terjadinya

klarifikasi itu antara Nabi SAW dan Jibril dalam riwayat Abu Dzar,
sedangkan dalam riwayat Abu Ad-Darda' tidak ada.

Hadits Abu Ad-Darda' diriwayatkan juga dari jalur-jalur
lainnya, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari
riwayat Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqash, dari Abu Ad-Darda'
yang menyerupai riwayat Atha' bin Yasar. Jalur lainnya adalah hadits
yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari jalur Ummu Ad-Darda',
dari Abu Ad-Darda' secara marrtt'dengan redaksi, ior llejt i Ji U
011 :{: *v?nt * Ct lui roj"i, A it11 :*t:s\lnr ij ,Sut -tbit ,pt
rr-srilr gri tdt f t ,* O?';t| jj (Barangsiapa mengucapkan, "Laa
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ilaaha illallaah," maka dia masuk surga. Abu Ad-Darda' berknta,

"Walaupun ia berzina dan mencuri? " Nabi SAW menjawab'
,,walaupun dia berzina dan mencuri yang mengecewakan Abu Ad-

Darda'.")

Selain itu, diriwayatkan dari jalur Abu Maryam, dari Abu Ad-

Darda' yang menyerupai itu. Juga diriwayatkan dari Ka'ab bin

Dzuhail dengan redaksi, F' ;Jui ,il'U pl u',r;f :ainj t$\i'ir 6'1"*;
'ul, ,1' 'J'-') 

6- |,ii .t4', fr'* n' ry ^t 
'jlU-"i *'*it t;;',fr

r-,'ri',jr-i .t^t\'j ;-,y"'* li f3 * i,lui.'.::ii P .p* ,i6 $'; ol3 i)
9'pu- '*jJ1 a p"rr5li-Jr $.i'c;L (Aku mendengar Abu Ad-Darda'

meriwayatkan hadits secara marfu" "Ada yang mendatangiku dari

Tuhanku lalu dia berkata, 'Barangsiapa melakukan keburukan atau

menzhalimi dirinya kemudian memohon ampun kepada Allah, maka ia

dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang''" Aku

kemudian berknta, "Wahai Rasulullah, walaupun dia berzina dan

mencuri?" Beliau menjawab, "Ya." Kemudian aku mengulangnya

hingga tiga kali, lalu beliau bersabda, "walaupun mengecewakan

(lwaimir," seraya mengulanginya. Setelah itu aku melihat Abu Ad-

Darda' mengusap hidungnya dengan jarinya).

Hadits lainnya diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur wahib bin

Abdillah Al Mughafiri dengan redaksi, :f if f 'Jt| 
U :ta'; rtS\1t[t dj C

,',ls .*i,|Yt,';-$ :6'F.P'u'r'tlAr U'iirriJr ij'{'qt I iOi iirr

j: ut; it6:o:-bfi e:'oy: |jt .o';'ol: i3'0, :'Jtt \6'; ob ,;') o,

'fr ,#3,/6' d 14. q;u\.** i,S'l 'rr':i"rJr €i 41 f t ,P 'o|'ol:
lrr' j :" 'nlst oj?61i;j .W r$yt*rtfrl:1 a6r bt) 

"e:\\;J\it
';,L O:r-b :J6't '"i *)b (Dari Abu Ad-Darda' secara marfu,

,,Barangsiapa mengucapkan, 'Laa ilaaha illallaahu wahdahu, laa

syariika lah, lahul mulku walahul hamdu wahuwa alaa kulli syai'in

qadiir [Tidak ada sesembahan kecuali Allah, tiada sekutu bagi-Nya,
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milik-Nya segala kerajaan dan milik-Nya segala pujian, dan Dia

Maha Kuasa atas segala sesuatuJ', maka dia masuk surga." Aku

berkata, "Walaupun ia berzina dan mencuri? " Beliau menjawab,

"Walaupun ia berzina dan mencuri." Aku berkata lagi, "Walaupun ia

berzina dan mencuri? " Beliau menjawab, "Walaupun ia berzina dan

mencuri yang mengecewakan Abu Ad-Darda'." Aku kemudian keluar

untuk menyerukannya kepada orang-orang, lalu aku berjumpa dengan

(Jmar, lantas dia berkata, "Kembalilah, karena bila orang-orang

mengetahui ini, mereka akan mengandalkan itu." Maka aku pun

kembali dan memberitahukan itu kepada Nabi SAW. Maka beliau pun

bersabda, " Umar benar. ")

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tambahan yang terakhir ini terdapat

juga dalam riwayat Abu Hurairah. Penjelasan tentang hal itu akan

dipaparkan pada bab "Orang yang Bersungguh-sungguh dalam

Menaati Allah".

Kedua, J i,'S j (Seandainya aku memiliki). Dalam riwayat Al

A'raj dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Ahmad ada

tambahan, 9*r* 6iiij 1O"*i Dzat yangiiwaku berada di tangan'

Nya). Sedangkan dalam riwayat Hammam dari Abu Hurairah

disebutkan , 9*. *-ef t e$i (Demi Dzat yang jiwa Muhammad

berada di tangan-Nya).

,bt ,6ijp g*ot seperti $ebesarJ Uhud). Dalam riwayat Al

A'raj disebutkan dengan redaksi, $i A'1-2'€ii';si'i lSeandainya

Uhud kalian ini adalah emas milikku).

i!.'*)\i u* ll ie+ qy) Jq}>tr P"#'t'oi 6!tX"v
(Maka tidaklah menyenangkanku bila tiga malam berlalu sedangkan

aku masih mamiliki sesuatu darinya kecuali aku sisihkan untuk

utang).Dalam riwayat Al A'raj disebutkan dengan redaksi, o'6;'tti tl
'nb it natli\1"rV {x""uali sesuatu yang alat sisihkan untuk
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menutupi utanght). Sedangkan dalam riwayat Hammam disebutkan

dengan redaksi, 'r* it e'oir3( t*'|A'ilA'6 yi't6": q q*s (Dan

aku masih memiliki satu dinar darinya dimana aku menemukan orang

yang menerimanya selain sesuatu yong aku sisihkan untuk menutupi

utanglat).

Dalam redaksi hadits ini juga terdapat ) di antara ir(au.t '*.ltu

adalah tambahan yang bermal,na, "s-# ot,;.:),;"t-j (Tidaklah

meny en an gkanku untuk b erla lu).

Ath-Thaibi berkata, "Kalimat ri.:F"6 adalah jawab\j yang

bersifat larangan. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut tidak

menyenangkan beliau. Selain itu,ini adalah bentuk ungkapan yang

menunjukkan berlebih-lebihan, karena banyaknya harta yang

diinfakkan saja tidak menyenangkannya, apalagi bila tidak diinfakkan.

Pembatasannya dengan tiga hari adalah bentuk pembatasan maksimal

tentang kecepatan menginfakkannya. Oleh karena itu, 'J berfungsi

penafian sebagaimana makna asalnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat Ibnu Malik dikuatkan

oleh riwayat dalam hadits Abu Dzar dengan redaksi, €P of g,:;U,
l-;iro'nb 6i ii Sp giaomah menyenangkanku bahwa aku

memiliki emas sebesar Uhud yang berlalu padaku hari ketiga).

Pgtaiaran dapat dia

i. Adab Abu Dzar terhadap Nabi SAW. Dia sangat perhatian

terhadap perihal beliau sehingga tidak mau terjadi keburukan

sekecil apa pun yang menimpa beliau.

2. Adab terhadap orang besar, bahwa bila orang kecil melihat

orang besar sendirian, maka hendaknya tidak langsung

menghampirinya dan duduk bersamanya serta tidak mengobrol
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J.

4.

dengannya kecuali dengan izinnya. Ini berbeda halnya bila

sedang di tempat perkumpulan umum, seperti masjid atau

pasar, maka duduk bersamanya adalah layak.

Seseorang boleh menyebutkan julukan dirinya untuk maksud

yang benar, misalnya karena julukannya itu lebih dikenal

daripada nama aslinya, apalagi bila namanya banyak yang

sama dengan orang lain.

Boleh menyatakan dirinya atau orang lain sebagai tebusan bagi

orang besar, dan menjawab dengan ucapan, O:"J1-t33,4i,

merupakan tambahan keluhuran beretika.

Menyendiri ketika buang hajat.

Melaksanakan perintah orang besar dan berdiri di hadapannya

adalah lebih utama daripada melakukan sesuatu yang

menyelisihi perintahnya hanya berdasarkan pendapat pribadi,

walaupun pendapat pribadinya mengatakan bisa mencegah

suatu kerusakan, kecuali bila telah dipastikan demikian maka

mencegah kerusakan adalah lebih utama.

Pengikut boleh bertanya kepada pemimpin untuk memperoleh

pengetahuan agama dan sebagainya.

Mencerna indikator-indikator yang ada, karena ketika Nabi

SAW mengatakan kepada Abu Dzar, t3-il'1+$l gpakah kamu

melihat Uhud?), dia memahaminya bahwa beliau hendak

mengutusnya untuk suatu keperluan, maka dia pun melihat sisa

cahaya matahari yang ada di gunung tlhud untuk mengetahui

sisa hari yang bisa ditempuhnya.

Inti penyimpulan indikator itu bila dalam perkataannya

terdapat sesuatu yang diprediksi mengarah ke situ, karena

kenyataannya adalah berbeda dengan apa yang difahami oleh

Abu Dzar dari indikator yang ada, sehingga disimpulkan,

bahwa sebagian indikator tidak menunjukkan maksud. Hal ini

5.

6.

7.

8.

9.
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10.

karena lemahnya indikator tersebut.

Mengklarifikasi ilmu atau informasi ketika mendengar ada

sesuatu yang menyelisihi apa yang pemah didengar. Hal ini

karena sejauh yang diketahui Abu Dzar saat itu dari ayat-ayat

dan atsar-atsar yang ada, bahwa terdapat ancaman neraka dan

adzab bagi para pelaku dosa besar. Oleh karena itu, ketika ia

mendengar bahwa orang yang mati tanpa mempersekutukan

Allah akan masuk surga, dia pun mengklarifikasi masalah itu

dengan melontarkan pertanyaan, \O'; ol.') Gi b{s (Walaupun ia

berzina dan mencuri?). la hanya menanyakan dua jenis dosa

besar ini karena bisa sebagai ukuran yang terkait dengan hak

Allah dan hak para hamba. Sedangkan perkataanya dalam

riwayat lainnya, 'r;At'?",-1 is!1 (Dan walaupun ia minum

khamer) mengisyaratkan kejinya dosa besar ini, karena

perbuatan ini bisa menyebabkan tidak berfungsinya akal yang

menjadi unsur diutamakannya manusia daripada binatang.

Selain itu, dengan tidak berfungsinya akal bisa menyebabkan

terj adinya p erbuatan do sa-dosa b es ar lainnya.

Apabila murid terus mendesak mengklarifikasi, maka ia pantas

ditegur dengan teguran yang layak. Hal ini diambil dari ucapan

beliau, ')5 €.1'r):1e't'0y3 (I(alaupun Abu Dzar kecewa).

lmam Bukhari mengarahkan makna hadits ini kepada orang

yang bertobat ketika hampir mati, sebagaimana yang telah

dikemukakan pada pembahasan tentang pakaian. Sedangkan

yang lain memaknai, bahwa yang dimaksud dengan masuk

surga ini lebih umum daripada masuk surga secara langsung

atau setelah dihukum atas kemaksiatannya. Yang pertama

adalah pandangan yang dipahami oleh Abu Dzar, sementara

yang kedua lebih mengena karena memadukan dalil-dalil yang

ada.

11.

13O - FATHUL BAARI



Hadits ini berfungsi sebagai dalil bagi Ahlu Sunnah dan

sebagai sanggahan terhadap golongan Khawarij dan

Mu'tazilah yang menyatakan bahwa bila pelaku dosa besar

meninggal sebelum taubat, maka dia akan kekal di dalam

neraka. Namun penggunaan hadits ini sebagai dalil perlu

diteliti lebih jauh, karena dalam redaksi Ka'ab bin Dzuhl dari

Abu Ad-Darda' menunjukkan, bahwa itu berlaku bagi yang

melakukan keburukan atau menzhalimi dirinya kemudian

memohon ampun. Sanad hadits ini jayyid, diriwayatkan oleh

Ath-Thabarani.

Sementara itu sebagian lainnya memahami sesuai dengan

zhahirnya, dan mengkhususkannya bagi u-ut 
_, 

(kaum

muslimin), karena di dalamnya disebutkan, |U;l -;J.
(Sampaikanlah berita gembira kepada umatmu) dan 36;r 11

,ii'U (sesungguhnya barangsiapa yang mati dari umatku).

Pendapat ini ditanggapi, bahwa dalam hadits-hadits yang

shahih disebutkan, bahwa sebagian para pelaku maksiat dari

umat ini akan diadzab. Disebutkan dalam kitab Shahih Muslim

dari Abu Hurairah, s4i 62 u;.;|ir (Orang yang bangkrut dari

umatku). Tanggapan lainnya, ada yang menakwilkan hadits-

hadits yang menyebutkan, z-Lir'S-lt iitr lta..it lbi't4-eV
(Barangsiapa bersal<si bahwa tidak ada sesembahan kecuali

Atlah, maka dia masuk surga) dan pada sebagiannya

disebutkan, )6, ,* {y (Diharamkan dari neraka), bahwa itu

berlaku sebelum diturunkannya kewajiban, perintah dan

larangan. Ini diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab dan Az-

Ztshri.

Hal ini karena pada hadits yang ini disebutkan "zina" dan

"mencuri", sehingga tidak bisa dipahami berdasarkan

penakwilan dalil lain sebelum diturunkannya kewajiban,
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perintah dan larangan.

Al Hasan Al Bashri memahaminya untuk orang yang

mengucapkan kalimat tersebut dan memenuhi haknya, yaitu

dengan melaksanakan apa yang diwajibkan dan menjauhi apa

yang dilarang. Pendapat ini dikuatkan oleh Ath-Thaibi, hanya

saja hadits ini memiliki cacat. Ada beberapa bentuk redaksi

hadits seperti itu dan yang dianggap paling rumit adalah hadits,

z-bir]:t rl tp '!s't "* 4. i,' .,+\i 1 (Tidaklah seorans

hamba berjumpa dengan Allah dengan membawa keduanya

tanpa disertai keraguan, melainkan dia masuk surga). Dr

bagian akhimya disebutkan, O; ol') d) itls (Walaupun dia

berzina dan mencuri).

Ada juga yang berpendapat, bahwa hadits yang paling rumit

adalah hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim

dengan redaksi, rt il' ip f;f";Jb1't ir' it it r bf ii5 al-',y 6

.'6, * ltt i;i (Tidak ada seorang lro*Uo pun yang bersal<si

bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah dan bahwa

Muhammad adalah utusan Allah, kecuali Allah

mengharamkannya atas neraka), karena redaksi ini

menyebutkan kata pembatasan dan cakupan yang luas serta

pernyataan diharamkannya neraka. lni berbeda dengan redaksi,

e-bit')?'s (Masuk surga), karena kalimat ini tidak menafikan

masuk neraka lebih duhulu.

Ath-Thaibi berkata, 'Namun yang pertama dikukuhkan oleh

kalimat, o; Ob Aifs lwalaupun dia berzina dan mencuri),

karena ini adalah syarth yang hanya berfungsi sebagai

penegas. Apalagi disebutkan sampai tiga kali, dan untuk yang

terakhir kalinya malah ditambahkan redaksi, ')5 Ci'L$1 i': i:f;

(Walaupun Abu Dzar kecewa) sehingga semakin tegas.

Sementara hadits yang lain bersifat mutlak walau bisa dibatasi,
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maka tidak bisa disandingkan dengan kalimat,

(Walaupun ia berzina dan mencuri)."

Setelah menyebutkan redaksi-redaksi hadits yang berkenaan

dengan hal ini dan perbedaan pendapat mengenai hukumnya,

An-Nawawi berkata, "Madzhab semua Ahlu Sunnah, bahwa

para pelaku dosa berada dalam kehendak Allah, dan bahwa

orang yang meninggal dalam keadaan meyakini doa kalimat

syahadat, maka dia akan masuk surga. Jika dia seorang yang

taat atau terbebas dari kemaksiatan, maka akan masuk surga

berkat rahmat Allah dan neraka diharamkan baginya. Dan bila

dia termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan perintah atau

sebagiannya, atau melanggar larangan atau sebagiannya, lalu

meninggal tanpa bertaubat, maka dia berada dalam kehendak

Allah, yaitu bila Allah berkehendak maka ancaman yang telah

diancamkan diberlakukan krpadanya, dan bila Allah

berkehendak, maka dia diampuni. Jika Allah menghendaki

untuk mengadzabnya, maka jalannya menuju surga adalah

dengan syafaat."

Dengan demikian, pembatasan dalam kalimat pertama adalah,

walaupun dia berzina dan walaupun dia mencuri, maka dia

akan masuk surga. Namun sebelum itu, bila dia mati dalam

keadaan selalu bermaksiat, maka dia berada dalam kehendak

Allah. Adapun kalimat yang kedua adalah Allah

mengharamkan neraka untuknya kecuali bila Allah

menghendaki yang lain, atau Allah mengharamkan dia di

neraka secara abadi.

Ath-Thaibi berkata, "sebagian ulama peneliti mengatakan,

bahwa hadits-hadits semacam ini bisa menyebabkan

dikesampingkannya beban-beban syariat dan amal shalih

karena menduga bahwa meninggalkan kesyirikan sudah

dianggap cukup. Hal ini tentu menyebabkan syariat dan tidak

dr OIS ,f ) Ol)
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berlaku, sementara anjuran untuk melakukan ketaatan dan

peringatan terhadap kemaksiatan tidak lagi berpengaruh,

bahkan bisa menyebabkan terlepas dari agama dan ikatan

syariat, serta membiarkan manusia tidak diperdulikan.

Sehingga menyebabkan hancurnya dunia setelah kehancuran

lainnya. Padahal sabda beliau pada sebagian hadits ini

menyebutk an,'o ltJ)i-';:i 1l g o, mer eka meny emb ah- Ny a), yang

mana hal ini mencakup semua bentuk beban syariat. Begitu

pula dengan sabda beliau, t;i 7 t ' ttl plJ1 (Dan tidak

mempersekutukan sesuatu pun dengan-Nya) mencakup semua

bentuk kesyirikan, baik yang nyata maupun yang tersembunyi.

Dengan demikian, tidak ada peluang untuk berpedoman

dengannya dalam meninggalkan amal, karena hadits-hadits itu

harus dipadukan dengan yang lain, dan dihukumi satu hadits,

sehingga yang mutlaq dipahami kepada yang muqayyad agat

bisa mengamalkan semua kandungannya'"

12. Bersumpah boleh dilakukan tanpa diminta, dan hal ini

dianjurkan bila untuk suatu kemaslahatan, misalnya untuk

menegaskan suatu perkara yang penting dan memastikannya.

Sabda beliau dalam sebagian jalur periwayatannya, t *!i:
gi'l6J" (Demi Dzat yangiiwa Muhammad berada di tangan-

Nya) merupakan bentuk ungkapan orang yang merendahkan

dirinya dengan menyebutkan dirinya, bukan dengan kata ganti.

Dalam jalur lainnya disebutkan dengan dhamir (kata ganti),

9\4 teiJrl (Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya).

Sumpah dengan menggunakan ungkapan ini menambah makna

penegasan dan penguatan. Karena ketika seseorang

membayangkan bahwa dirinya, yang merupakan hal terpenting

baginya, berada di tangan Allah yang bisa berbuat apa saja

sekehendak-Nya, tentu akan menimbulkan rasa takut kepada-
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13.

Nya, sehingga mengurungkan sumpah yang tidak benar.

Karena itulah disyariatkan untuk menegaskan sumpah dengan

menyebut sifat-sifat Allah, terutama sifat-sifat yang agung.

Anjuran berinfak dalam kebaikan, dan bahwa Nabi SAW

adalah orang yang paling tinggi derajatnya dalam sikap zuhud

terhadap dunia, karena beliau tidak senang bila ada harta di

tangannya kecuali untuk diinfakkan kepada yang berhak, baik

itu untuk memenuhi keperluan orang yang berhak, atau orang

yang hendak menerimanya sedang berhalangan menerimanya

saat itu, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat

Hammam dari Abu Hurairah yang akan dikemukakan pada

pembahasan tentang angan-angan ,'o)AJ-',i'ri (Vang aku bisa

menemukan orang yang akan menerimanya). Dari sini

disimpulkan bolehnya menangguhkan penyalurkan zakat waj ib

bila belum menemukan orang yang berhak menerimanya. Dan

bagi orang yang mengalami demikian, hendaknya memisahkan

kadar yang wajib dikeluarkan dari hartanya, lalu berusaha

menemukan orang yang berhak menerimanya. Jika tidak

menemukanya, maka tidak berdosa dan tidak dianggap lalai.

Anjuran melunasi utang terlebih dahulu daripada sedekah

sunnah. Juga menunjukkan bolehnya berutang. Ibnu Baththal

membatasinya dengan "sedikit", yang disimpulkan dari ucapan

beliau, t:s.jl-: \1 lXecrati satu dinar). Ia berkata, "seandainya

beliau mempunyai utang lebih banyak dari itu, tentu tidak akan

menyisihkan hanya satu dinar, karena beliau adalah orang

paling baik dalam memenuhi kewajibannya. Dari sini dapat

disimpulkan bahwa tidak layak banyak utang sehingga tidak

dapat dilunasi."

Pendapat ini ditanggapi, bahwa kata "dinar" yang difahaminya

sebagai "satu dinar" sebenarnya bukanlah seperti itu, tetapi

maksudnya adalah jenis. Sedangkan sabda beliau dalam
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riwayat lainnya, 
';\i:, zii/f (Tiga dinar), kata tiga di sini bukan

untuk menunjukkan makna sedikit, tapi hanya sebagai contoh.

Ada juga yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan

"tiga" ini adalah, bahwa itu adalah jumlah yang mencukupi

kebutuhannya pada hari itu. Selain itu, ada yang berpendapat,

bahwa itu adalah dinar utang, sebagaimana yang disebutkan

dalam riwayat lainnya, dinar infak, dan dinar infak yang

diberikan kepada yang lemah. Kemudian yang dimaksud

dengan dinar utang adalah jenis. Hal ini dikuatkan oleh kata

"sesuatu" secara tidak jelas pada mayoritas jalur

periwayatannya, sehingga bisa sedikit dan bisa juga banyak.

15. Anjuran untuk melunasi utang dan melaksanakan amanah,

serta dibolehkannya menggunakan kata yJ (seandainya) untuk

harapan baik. Sedangkan hadits yang menunjukkan larangan

menggunakan kata ij almat<sudkan untuk perihal yang tidak

terpuji secara syar'i.

Al Muhallab menyatakan, bahwa redaksi hadits ini yang

terdapat dalam riwayat Al Ahnaf dari Abu Dzar, irl13 svli',aj1

,:,:,,2Jt 'ry * 6'o|fi (Apakah engkau melihat Uhud? Maka

aku pun memperhatikan sisa sinar matahari di atas gunung

itu) bahwa ini adalah perumpamaan untuk segera

mengeluarkan zakat. Artinya, aku tidak suka menahan apa

yang diwajibkan Allah atasku untuk mengeluarkannya

walaupun sekadar sisa siang hari itu. Namun pemyataan ini
ditanggapi oleh Iyadh, dia berkata, "lni adalah penakwilan

yang jauh, karena redaksinya cukup jelas, bahwa Nabi SAW

hendak menjelaskan besarnya Uhud sebagai perumpamaan,

bahwa seandainya beliau memiliki emas sebesar itu, maka

beliau tidak suka menangguhkan penyaluran uang tersebut

kecuali uang yang disisihkan untuk infak dan melunasi utang.
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16.

Namun saat itu, Abu Dzar mengira bahwa beliau hendak

mengutusnya untuk suatu keperluan, dan ternyata maksud

beliau bukan itu, sebagaimana yang telah dijelaskan

sebelumnya.

Ath-Thaibi berkata, "Tujuan Nabi SAW menanyakan, apakah

Abu Dzar melihat gunung Uhud adalah agar bisa

membayangkan ukurannya, sehingga bisa memahami ketika

beliau bersabda, 'Seandainya aku memiliki emas sebesar itu' '"

Iyadh berkata, "Ini kadang dijadikan sebagai dalil oleh

kalangan yang berpendapat bahwa orang fakir lebih utama

daripada orang kaya, dan kadang juga dijadikan dalil oleh

kalangan yang berpandangan bahwa orang kaya lebih utama

daripada orang fakir. Landasan masing-masing dari keduanya

cukup jelas, yaitu dari redaksi hadits ini."

Anjuran untuk menginfakkan harta sewaktu hidup dan ketika

sehat, dan ini lebih dianjurkan daripada ketika menjelang ajal.

Mengenai hal ini telah dikemukakan hadits, "#'Uf1O:tU o1

'Cr-T (Engkau bersedekah ketika sehat lagi sangat

menginginknn harta). Hal ini dianjurkan karena banyak orang

kaya cenderung kikir untuk mengeluarkan sebagian hartanya

ketika dalam keadaan sehat, karena berharap bisa hidup lebih

lama lagi dan khawatir miskin. Oleh karena itu, orang yang

mampu menipu syetannya dan menundukkan nafsunya karena

mementingkan pahala akhirat, maka dia adalah orang yang

sangat beruntung. Sedangkan orang yang pelit tidak akan

terjamin dari pemalsuan wasiat. Kalaupun terlepas dari itu

maka ia tidak terhindar dari tertundanya pelaksanaan atau

ditinggalkannya wasiatnya serta petaka-petaka lainnya'

Apalagi jika dia meninggalkan perawis yang tidak setuju (tidak

suka wasiatnya), maka kemungkinan besar ia dapat

menghamburkan harta warisannya dalam waktu singkat,
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sehingga kondisinya tetap hanya sebagai harta yang pernah

dikumpulkan.

15. Kekayaan Adalah Kaya Hati

-J6i L'e Jt- q.t )6|y y)i:S 6 01'b't--,i-i1 :)t-, ilr i6l
.o'y'l.J-eF 4,tg')t"y

i,st et Ai,:ls'&':

Dan Allah Ta'ala berfirman, "Apakah mereka mengira bahwa

harta dan anak-anak yang Kami berikan kepada mereka itu 
-hingga

firman Allah Ta'ala- selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya."

(Qs. Al Mu'minuun [23]: 55-63)

.G'r,J;.';ri'a i; I ,u&; 't ,* ut Jv

Ibnu Uyainah berkata, "Mereka belum mengerjakannya,

maksudnya adalah mereka p asti mengerj akannya. "

6446. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Kekayaan itu bukanlah dengan banyalcnya harta, tetapi kekayaan itu
adalah kaya hati."

Keterangan Hadits:

(Bab kekayaan adalah kaya hati). Maksudnya, baik orang itu
memiliki banyak harta maupun tidak.
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',y -Jui L"i Jy 1t )6',y y eU sbt o';;;-i> ,ia;li,r .1ri1

<o'*rS t{J ,r- E3 9')i (Allah Ta'ala berfirman, "Apakah mereka

mengira bahwa harta dan anak-anak yang Kami berikan kepada

mereka itu -hingga fimran Allah Ta'ala- selain dari itu, mereka

tetap mengerjakannya.") Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, ,r/l
o** (Sampai: mengerjakannya).lni adalah akhir ayat kesembilan

dari permulaan ayat yang dicantumkan di sini. Ayat-ayat yang

terdapat di antara ayat pertama, kedua dan terakhir serta sebelumnya

membicarakan tentang sifat orang-orang yang beriman. Dhamir (kata

ganti) pada ayat, ii;'ur;e e *$'* (Tetapi hati orang-orang kafir

itu dalam kesesatan dari [memahami kenyataanJ ini) ditujukan

kepada orang-orangyangdisebutkan dalam redaksi, n^lx; ga"g Kami

berikan kepada mereka). Maksudnya, yang disebutkan sebelumnya

pada ayat, t7; f1rl..i:;11.;init (Kemudian mereka [pengikut-pengikut

rasul itul menjadikan agama mereka terpecah belah meniadi

beberapa pecahan). Artinya, apakah mereka mengira bahwa harta

yang Kami rezekikan kepada mereka itu adalah karena kemuliaan

mereka di sisi Kami? Jika mereka mengira demikian, maka mereka

keliru karena sebenarnya itu adalah penangguhan,sebagaimana firman

Allah dalam surah Aali 'Imraan ayat 178, d:., 6.,f ryF ilt {;;;-'l]
..Jl1rfts]l.gJ dU u"!y,"1\ ,3 & (Dan iangantah sekati-kati

orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh Kami kepada

mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Kami memberi

tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa

mereka).Kata tunjuk pada ayat, tiJ.}4{t& e r+i|'* (Tetapi hati

orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari [memahami kenyataanJ

ini) adalah dari penangguhan tersebut.

o'p1* r-{J c- Uj; g')i'u'l(j;i n{i (Dan mereka banyak

mengerjakan perbuatan-perbuatan [buruk] selain dari itu, mereka
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tetap mengerjakannya). Maksudnya, amal-amal yang mereka perbuat,

baik berupa kekufuran maupun keimanan. Itulah yang diisyaratkan

oleh Ibnu Uyainah dalam tafsirnya dengan berkata, "Mereka belum

mengerj akannya, maksudnya adalah mereka pasti mengerj akannya. "

As-Sudi dan jamaah sudah lebih dulu menyatakan seperti itu,

mereka berkata, "Maknanya, telah ditetapkan perbuatan-perbuatan

buruk atas mereka yang pasti mereka lakukan sebelum kematian

sehingga berlakulah adzab atas mereka."

Kesesuaian ayat ini dengan hadits tersebut, bahwa kebaikan

harta bukan karena dzatnya, tetapi berdasarkan apa yang terkait

dengannya, walaupun secara umum harta disebut kebaikan. Demikian
juga pemilik harta, dia tidak kaya karena harta itu, tetapi karena

sikapnya dalam memperlakukan harta. Jika kekayaan berada di dalam
jiwa seseorang, maka ia tidak akan berhenti menggunakannya untuk

melaksanakan kewajiban, kebaikan dan ibadah yang dianjurkan. Tapi
jika kemiskinan yang ada di dalam jiwanya, maka ia akan menahan

harta dan enggan mengunakannya untuk hal-hal yang telah

diperintahkan karena takut hartanya habis. Oleh karena itu, pada

hakikatnya dia miskin secara lahir dan batin walaupun harta berada di
genggamannya. Hal itu karena ia tidak memanfaatkannya di dunia dan

tidak pula untuk akhirat, bahkan mungkin akan menjadi petaka bagi

dirinya.

f#tr:-S';p (Dengan banyaknya harta).Kata';i di sini

adalah sababiyyah (menunjukkan makna sebab), sedangkan makna
'*-rSt adalah perhiasan dunia yang bisa dimanfaatkan. Kadang juga

bermakna ganda, yaitu sebagai sebutan untuk sesuatu yang bisa

dianggap sebagai perhiasan, dan juga sesuatu yang menimpa

seseorang berupa penyakit dan sepertinya.

Abu Abdil Malik Al Bunni berkata seperti yang dikutip oleh

Ibnu At-Tin, "Telah sampai kabar kepadaku dari seorang syaikh di
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antara para syaikh Al Qairawan, dia berkata, '*'--jj;t adalah bentuk

tunggal dari ,;r;jl, yang berarti barang dagangan'. Pengertian ini

keliru, karena Allah berfirman dalam surah Al A'raaf ayat 169, ojs.U

j'rli rii ,pg gang mengambil harta benda dunia yang rendah ini).

Selain itu, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli bahasa,

bahwa arti kata tersebut adalah sesuatu yang biasa dimanfaatkan. Jadi,

bukan bentuk tunggal dan ,;rljl yang bermakna barang dagangan,

karena bentuk tunggalnya adalah ,f -Jt yang berarti selain emas dan

perak."

Abu Ubaid berkata, "ryt;il adalah barang-barang selain

binatang dan rumah yang tidak biasa ditakar atau pun ditimbang."

Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh Iyadh dan

lainnya.

Ibnu Faris berkata, ",?'it adalah segala sesuatu yang termasuk

kategori harta kecuali uang. Bentuk jamaknya adalah ,psijr.
Sedangkan *t-rlt adalah harta yang diperoleh manusia. Allah

berfirman dalam surah Al Anfaal ayat 67, Ur3,-Jr &:*'o\tJ-i (Kamu

menghendaki harta benda duniawiah), dan dalam surah Al A'raaf ayat

t69, ifsl#:U- +>f g|"'rtyt (Dan kelak jika datang kepada mereka

harta benda dunia sebanyak itu [pula], niscaya mereka akan

m en g ambi lny a [j usal )."

4t ,*,#' #l (Akan tetapi, kekayaan itu adalah kaya hati).

Dalam riwayat Al A'raj dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh

Ahmad, Sa'id bin Manshur dan lainnya disebutkan dengan redaksi, t il

j,i-lr ,J #t (Sesungguhnya kekayaan itu di dalam hati). Asalhadits

ini dari riwayat Imam Muslim. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Hibban

dari Abu Dzar disebutkan dengan redaksi, UL itr ,* n' J'r": ;',SA
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t:dt -S iri' ul cj1 :)r3 F,lj \,41 * Jt"srig ,s';i,\;6.iU:ru,
..-iijr * *att..-ujr ,* rett l(;t,,ja )t'J't i I p* ,tji (Rasuluilah

SAW bersabda kepadaku, "Wahai Abu Dzar, apakah menurutmu
banyalcnya harta itu adalah kekayaan? " Aku menjawab, "Ya." Beliau
bersabda lagi, "Dan menurutmu, sedikitnya harta adalah
kemiskinan?" Aku menjawab, "Bener, wahai Rasulullah." Beliau
bersabda, "Kekayaan itu adalah kaya hati, sedangkan kemiskinan itu
adalah miskin hati.")

Ibnu Baththal berkata, "Maknanya, hakikat kaya bukanlah
diukur dengan banyaknya harta, karena banyak orang yang memiliki
banyak harta tidak merasa puas dan tenang dengan apa yang
dianugerahkan kepadanya, bahkan terus berusaha memperbanyak
harta. Jadi, seakan-akan dia itu orang miskin karena rakus. Hakikat
kaya adalah kaya hati, yaitu orang yang merasa cukup dan menerima
apa yang dianugerahkan kepadanya serta tidak rakus untuk terus
memperbanyak dan memaksakan diri untuk mencarinya. Seakan-akan

dia adalah orang kaya."

Al Qurthubi berkata, "Makna hadits ini adalah bahwa
kekayaan yang bermanfaat, agung, dan terpuji adalah kaya hati.
Apabila hati sudah merasa cukup maka ia akan terhindar sifat tamak.
Dengan demikian jiwanya akan menjadi mulia dan agung serta
mencapai manfaat, keagungan, kemuliaan dan pujian yang lebih
banyak daripada kekayaan yang diperoleh orang yang hatinya miskin
karena rakus terhadap sesuatu yang hina dan perbuatan yang tercela
sehingga menjadi orang yang paling hina. Kesimpulannya, orang yang

kaya hati cenderung merasa puas dengan apa yang dianugerahkan
Allah kepadanya, tidak tamak untuk memperbanyak tanpa kebutuhan,
tidak memaksa dalam mencarinya dan tidak mendesak dalam
meminta, bahkan menerima apa yang telah diberikan Allah
kepadanya. Oleh karena itu, dia seolah-olah orang yang selalu berada.

Sedangkan orang yang miskin hati adalah kebalikannya,
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karena merasa tidak puas, bahkan selalu mencari tambahan dari mana

saja. Ketika tidak dapat meraihnya, dia merasa sedih dan menyesal.

Dia adalah orang yang miskin harta karena merasa tidak cukup dengan

apa yang dianugerahkan kepadanya, sehingga dia seakan-akan bukan

orang kaya. Kaya hati biasanya lahir dari sikap menerima terhadap

takdir dan tunduk kepada perintah-Nya, karena mengetahui bahwa apa

yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena

itu, dia tidak tamak. Betapa indah ungkapan, 'Kaya hati adalah yang

mencukupimu untuk menutupi kebutuhan, jika melebihi itu, maka

kekayaan itu berubah menjadi kemiskinan'."

Ath-Thaibi berkata, "Kemungkinan yang dimaksud dengan

kaya hati adalah mencapai kesempumaan ilmu dan amal. Itulah yang

diisyaratkan oleh seseorang yang mengatakan, 'Barangsiapa yang

menggunakan waktu untuk mengumpulkan harta karena takut miskin,
maka itulah yang dilakukan oleh orang miskin'. Maksudnya, harus

menggunakan waktunya untuk mendapat kekayaan yang hakiki, yaitu
mencapai kesempurnaan-kesempumairJl, bukan untuk mengumpulkan

harta, karena harta itu hanya menambah kemiskinan."

Hal ini jika memang itu yang dimaksud, tapi yang telah
dikemukakan di atas lebih menunjukkan yang dimaksud, karena

kekayaan hati dicapai dengan kekayaan pikiran, yaitu selalu merasa

butuh kepada Tuhannya dalam segala perkaranya, karena jelas bahwa

Dia-lah yang Maha Memberi dan yang Maha Menahan, maka dia rela
dengan qadha-Nya, mensyukuri nikmat-Nya dan kembali kepada-Nya

untuk memohon untuk dihilangkan kesulitannya. Maka dari rasa

butuhnya kepada Tuhan-Nya tumbuhlah kekayaan hati sehingga tidak

merasa butuh kepada selain-Nya. Makna ,.r+rir (kecukupan) dalam

surah Adh-DhuhaaayatS, &-;.r'i.t-b lQil (Dan Dia mendapatimu

sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan)

adalah kekayaan hati. Ayat ini adalah ayat Makkiyah, karena ketika
itu cukup jelas kondisi perekonomian yang dialami oleh Nabi SAW
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dan lainnya sebelum ditaklukkarurya Khaibar.

16. Keutamaan Miskin

\t .+ ir yy, e "tr1} i,Ss ft "rsynt *-, ; ,fu t
'u 

"tr'r,i6 
frJ6 i 'al:, c ,,-iu- i:+ ,h) J* *', *'/'oi'{*'r, ;&'oi'& o\'qf ir, v^ ,u.tlt q;i

'; i6 ,?t ",tr, "; "i ,*', * iut -a it J';:r',3:-i :'JG

,y,'J';,, U i,l,t- frrr, qri 'al, c ,p') * i,t ,* i, J';',
"o$ {r{-\'olt:*E "o\tqf G ,6$A, :,'i ,y ,-Fr t*
ht -* ;nr J'y:i* ..d:A'&-) tf Ju'ol: ,:y;.r\'t:i'$"

l:6'b f'r\i i*U'* t* ,y;': #
6447. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, bahwa dia berkata,

"Seorang laki-laki melewati Rasulullah SAW, lalu beliau bertanya

kepada seorang laki-laki yang sedang duduk di dekatnya, 'Bagaimana
pendapatmu tentang orang itu?' Dia menjawab, 'Dia adalah pria
terpandang. Demi Allah, dia sangat pantas dinikahkan jika melamar,

dan jika meminta syafaat maka diterima syafaatnya'. Rasulullah SAW
kemudian terdiam, lalu lewatlah laki-laki lain, maka Rasulullah SAW
bartanya lagi kepadanya,'Bagaimana pendapatmu tentang orang itu?'
Dia menjawab, 'Wahai Rasulullah, laki-laki ini adalah orang miskin
clari kaum muslimin. Orang ini pantas tidak dinikahkan jika melamar,

dan jika meminta syafaat maka tidak diterima syafaatnya, dan jika
berbicara maka perkataannya tidak akan didengar'. Mendengar itu,
Rasulullah SAW bersabda, '(Pria) ini lebih baik daripada seisi bumi

seperti ini'."
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(d.$l 4rn1 +t *S 1Jr,$l & 4t 3r Ur-L^
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6448. Al Humaidi menceritakan kepada kami, Sufyan

menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, dia

berkata: Aku mendengar Abu Wa'il berkata, "Kami pernah berhijrah

bersama Nabi SAW dengan menginginkan keridhaan Allah. Maka

sungguh tetap pahala kami disisi Allah. Di antara kami ada yang telah

berlalu dan belum mengambil sedikit pun dari ganjarannya. Di antara

mereka adalah Mush'ab bin Umair, dia gugur dalam perang Uhud

dengan meninggalkan sehelai kain. Bila kami menutup kepalanya

maka kedua kakinya terlihat, dan bila kami menutupi kedua kakinya

maka kepalanya terlihat. Maka Nabi SAW memerintahkan agar kami
menutupi kepalanya dan untuk kedua kakinya kami tutupi dengan

idzkhir. Dan di antara kami ada yang sampai pada masa kematangan

buahnya lalu dia memetiknya."

?-2 flL
)Jtd

\t ru dt,f ,\4;\t,*r,f /l,tk *
l;Lt, ,irpst ,Uli ';ri U'G *it C'-,Lt i,Ss

.i3t,1$f ',rti L;?,i
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6449.Dari Imran bin Hushain RA, dari Nabi SA;, beliau

bersabda, "Aku pernah melihat ke dalam surga, lalu aku melihat
mayoritas penghuninya adalah orang-orang miskin, dan aku juga
melihat ke dalam neraka, lalu alru melihat mayoritas penghuninya

adalah kaum wanita."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ayyub dan Auf.

Shakhar dan Hamman bin Najih berkata, "Dari Abu Raja', dari
Ibnu Abbas."

",G's d.i?

F3 *?" ;*'*:tt ,f?'f ',.1to. \,, . .io.
:slte d-ie 4Il 6)2) dl f'z

q fr-i *?" *'Ctt:;''li

J-G ;- *,; t*',yi Ct ,ot1 ,$ ,:tr;
6450. Dari Anas RA, dia berkata, "Nabi SAW tidak pemah

makan di atas nampan sampai beliau wafat, dan tidak pemah

memakan roti yang lembut sampai beliau wafat."

ilu q; h' or, "*J.G f
Lii-K"u,CUr,I,f p\\,f ,!./r,V;;'a g, e

C$*,*Jo&
6451. Dari Aisyah, dia berkata, "Sungguh ketika Nabi SAW

wafat, di dalam rakku tidak ada sesuatu yang dapat dimakan oleh

makhluk yang bernyawa kecuali sebagian gandum yang ada di rakku.

Maka aku pun memakannya dalam waktu yang cukup lama, lalu aku

menakamya sampai habis."
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Keteransan Hadits:

(bab keutamaan miskin). Ada yang berpendapat bahwa
penyebutan judul ini setelah judul sebelumnya, mengisyaratkan poin
yang diperdebatkan mengenai lebih diutamakannya miskin daripada

kaya atau sebaliknya. Karena judul sebelumnya "kekayaan adalah

kaya hati" menunjukkan pembatasan dalam hal itu. Oleh karena itu,
setiap riwayat yang menyinggung tentang keutamaan kaya dipahami

kepada makna ini. Sehingga setiap orang yang hatinya tidak kaya

adalah orang yang tidak terpuji dan tercela. Jadi, bagaimana mungkin
dianggap utama. Demikian juga setiap riwayat yang menyinggung

tentang keutamaan miskin, karena orang yang tidak kaya hati

sesungguhnya dia miskin hati. Itulah kondisi dimana Nabi SAW
memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan darinya.

Kemiskinan (al faqr) yang diperdebatkan adalah kondisi tidak
memiliki harta atau sedikit memiliki harta. Sedangkan kemiskinan
yang disebutkan dalam surah Faathir ayat 15, ..Jl ir:;At $1./6t tiii U

'.tiA 1, * ii,ri Ar (Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada

Allah; dan Allah Dia-lah Yang Maha Kaya [tidak memerlukan
sesuatuJ lagi Maha Terpuji) adalah kebutuhan makhluk kepada sang

Maha Pencipta. Jadi, kefakiran ini bagi makhluk adalah bagian yang

tidak terpisahkan dari dirinya, sedangkan Allah Maha Kaya tidak
membutuhkan seorang pun.

Ada beberapa makna "fakir" menurut kalangan sufi, dan

kesimpulannya, seperti yang dikatakan oleh Abu Ismail Al Anshari
adalah, 'Menepiskan tangan dari dunia, baik kepemilikan maupun
pengupayaan, dan baik itu terpuji maupun tercela'."

Orang-orang sufi juga berkata, "Maksudnya, supaya hal itu
tidak berada di dalam hatinya, baik harta itu berada di tangannya

ataupun tidak."

Ini kembali kepada kandungan hadits pada bab sebelumnya,
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bahwa kekayaan adalah kaya hati sebagaimanayang telah diuraikan.

Adapun yang dimaksud dengan kemiskinan di sini adalah

miskin harta. Pada bab ini Ibnu Baththal telah menyinggung tentang

masalah keutamaan kaya dan miskin, dia berkata, "Perbedaan

pandangan manusia mengenai masalah ini cukup beragam, di antara

mereka ada yang lebih mengutamakan miskin dan berdalil dengan

hadits-hadits bab ini dan hadits-hadits lainnya, baik yang shahih

maupun yang tidak. Sementara yang lain memandang bahwa kaya

lebih utama daripada miskin seperti yang telah dikemukakan pada dua

bab sebelumnya, di antaranya:

Pertama, $-k iiy 
'Jt-l}-; rf .lijli € G--($r ;;1

(Sesungguhnya orang-orang yang memperbanyak harta adalah orang
yang sedikit pahalanya, kecuali orang yang mengatakan dengan

hartanya begini).

Kedua, hadits Sa'ad yang telah dikemukakan pada

pembahasan tentang wasiat, z)tb i')rr ui ,y?;Gi U4:)'t ,.ti of All

(Sesungguhnya engkau meninggalknn para ahli warismu dalam

keadaan kaya [berkecukupan] adalah lebih baik daripada

meninggalkan mereka dalam keadaan mi s kin [meminta-minta] ).

Ketiga, hadits Ka'ab bin Malik yang meminta pendapat untuk

menginfakkan seluruh harta, kemudian beliau SAW bersabda, tl-:f
i; * U.t'F. |* (Tahanlah sebagian hartamu, karena itu

lebih baik bagimu).

Keempat, )'.o.\ur;{i,lt Sl,i |-i5 (Orang-orang kaya telah pergi

dengan membawa pahala) yang di bagian akhir disebutkan, ,toiEt
L*- n *l- lr (Itulah karunia Atlah yang diberiknn-Nya kepada siapa

yang dikehendaki-Ny a).

Kelima, hadits Amr bin Al Ash RA, gl&lr &* eu' lri' il:
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(Sebaik-baik harta yang baik adalah milik orang yang shalift). Hadits
ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadits-hadits lainnya.

Menurut saya, pendapat yang paling bagus mengenai masalah

ini adalah pendapat Ahmad bin Nashr Ad-Dawudi, dia berkata,
'Kekayaan dan kemiskinan adalah anugerah dari Allah. Dengan itu,
Allah menguji kesyukuran dan kesabaran para hamba-Nya, seperti

firman Allah dalam surah Al Kahfi ayat 7, e y f\\i ;e S W+ Sl.

>V, '#i'#'i'h. (Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang

ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka

siapakah diantara mereka yang terbaik perbuatannya), dan dalam

surah Al Anbiyaa': 35,"a1 fiJt1 /lur€',ij (Kami akan menguji

kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan [yorg sebenar-

benarnyaJ).

Selain itu, diriwayatkan bahwa Nabi SAW , g7 b ib;5_ oti

keburukan fitnah kemiskinan dan keburukan fitnah kekayaan)'.
Selanjutnya dia mengemukakan uraian yang panjang lebar yang

kesimpulannya, bahwa miskin dan kaya bukan standar utama atau

tidak utama, sehingga masing-masing dari keduanya bisa terpuji dan
bisa juga tercela, tergantung sikap orang yang mengalaminya. Karena
keutamaan yang sesungguhnya terletak pada perasaan cukup,

berdasarkan firman Allah dalam surah Al Israa' ayat29, Jrj Jr# )J
J.:;ir JS qL* \;Uft j il#; (Dan janganlah kamu jadikan

tanganmu terbelenngu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu
mengulurkannya),dan sabda Nabi SAW,.-Ji *:;f )i O:/,F r{li
(Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad berupa makanan).

Hadits ini akan dikemukakan sebentar lagi.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan

redaksi, (5L , *b t:54 ,*l "#Ji (ya Ailah, hidupkanlah aku
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dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin)

adalah hadits dha'f, kalaupun dinilai shahih, maka maksudnya adalah

tidak melebihi kondisi cukup."

Di antara yang cenderung mengutamakan kadar cukup adalah

Al Qurthubi, dalam kitab Al MuJhim, dia berkata, "Allah telah

memadukan tiga kondisi pada Nabi-Nya, yaitu: miskin, kaya dan

kecukupan. Yang pertama adalah kondisi pertama beliau. Kondisi ini

beliau sikapi dengan memenuhi kewajibannya berupa meneguhkan

jiwa. Kemudian beliau dianugerahi berbagai kemenangan sehingga

mencapai batas kaya. Kondisi ini beliau sikapi dengan memenuhi

kewajibannya dengan menyalurkan harta tersebut kepada yang berhak

secara adil dan lebih mengutamakan mereka. Sementara kondisi

beliau sendiri sekadar mencukupi keperluan pokok keluarga beliau,

yaitu bentuk kecukupan saat beliau wafat."

Lebih jauh dia berkata, "Maksudnya, kondisi yang terlepas

dari kekayaan yang melengahkan dan kemiskinan yang

menyengsarakan. Lagi pula, orang yang mengalami tergolong orang-

orang fakir, karena dia tidak bergelimang dengan kemewahan dunia,

bahkan menabahkan diri untuk bersabar dengan harta secukupnya.

Oleh karena itu, dia tidak pemah lepas dari kondisi miskin, tidak

sampai meminta-minta." Ini dikuatkan oleh anjuran untuk

memperkaya hati.

Selain itu, At-Tirmidzi meriwayatkan hadits lain dari Abu

Hurairah secara marfu'dengan redaksi, sJbilfJU iO' ;, 6.,t\b

O6t lDan relalah dengan apa yang diberikan Allah kepadamu, maka

engkau menjadi orang yang paling kaya). Namun riwayat paling

shahih mengenai hal ini adalah hadits yang diriwayatkan lmam

Muslim dari Abdullah bin Amr secara marfu', ,;\ArLit'4j|'Jdl1 ,t6

'ei i-jr;sjr O:':': ,ill,yi (Beruntunglah orang yang ditunjuki kepada

Islam, dianugerahi kecukupan dan dia merasa puas). Hadits ini juga
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memiliki riwayat pendukung dari Fadhalah bin Ubaidah dengan
redaksi serupa. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu
Hibban, dan mereka menilainya shahih.

An-Nawawi berkata, "Hadits ini menunjukkan keutamaan

sifat-sifat tersebut. Kata ijESl berarti kecukupan, tidak kelebihan dan

tidak pula kekurangan."

Al Qurthubi berkata, "Artinya, yang mencukupi kebutuhan dan
tidak bermewah-mewah. Makna hadits ini adalah, orang yang

memiliki sifat tersebut, berarti telah memperoleh tujuannya dan
meraih apa yang diinginkannya di dunia dan di akhirat. oleh karena

itu, Nabi SAw bersabda, u:j u*l )-t C',1'JJ+\F-iiJi (ya Allah,

iadiknnlah rezeki keluarga Muhammad dalam bentuk makanan).
Maksudnya, cukupilah kebutuhan makanan mereka sehingga mereka
tidak meminta-minta dan tidak pula berlebihan yang menyebabkan
mereka bergelimang dalam kenikmatan duniawi. Hadits ini sebagai

dalil bagi kalangan yang mengutamakan kecukupan, karena Nabi
SAW meminta kondisi yang paling utama untuk dirinya dan
keluarganya. Selain itu, dalam hadits yang lain beliau juga bersabda,

WOii ti\i P (sebagai-baik perkara adalah pertengahannya)),

Ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan Ibnu Al Mubarak
dalam kitab Az-zuhd dengan sanad yang shahih dai. Al easim bin
Muhammad bin Abu Bakar, dari Ibnu Abbas, bahwa dia pemah
ditanya, "Manakah yang lebih utama, apakah seseorang yang sedikit
beramal dan sedikit dosa, atau seseorang yang banyak beramal namun
banyak juga dosanya?" Iamenjawab, t*, t;.l,Uu J*i I (Aku tidak

mengukur sesuatu pun dengan keselamatan). Orangyang memperoleh
sesuatu yang mencukupi dan merasa cukup dengannya, maka dia
terlepas dari petaka kekayaan dan kemiskinan. Ada juga hadits yang
seandainya shahih tentu menjadi nash dalam masalah ini, yaitu hadits
yang diriwayatkan Ibnu Majah dari jalur Nufai, 

-hadits 
dha,i/:-,
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dari Anas secara marfu', [ifur u gll'#i *qt ?7i:1\ f \t C'u 6

U'ji qiaok ada seorang kaya pun tidak tidak ada seorang miskin pun

kecuali pada Hari Kiamat dia akan mendambakan memperoleh

anugerah makanan dari dunia).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, semua ini benar, namun tidak

menjawab pokok pertanyaan tentang manakah yang lebih utama, kaya

atau miskin? Karena perbedaan pendapat ini terfokus pada orang yang

mengalami salah satu kondisi itu, sehinggayang dibicarakan adalah,

manakah yang lebih utama, yang mengalami ini atau yang mengalami

itu? Oleh karena itu, Ad-Dawudi berkata di akhir perkataanya yang

pertama, "Sesungguhnya pertanyaan 'manakah yang lebih utama'

tidaklah tepat, karena ada kemungkinan masing-masing memiliki amal

shalih yang tidak dimiliki oleh yang lain sehingga bisa menjadi yang

lebih utama. Jadi, pertanyaan yang tepat adalah, manakah yang lebih

utama bila keduanya memiliki amal yang sebanding? Ilmu manakah di

antara keduanya yang lebih utama di sisi Allah?"

Begitu juga pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu

Taimiyah, hanya saja dia berkata, "Bila keduanya sama dalam hal

ketakwaan, maka keduanya sama-sama utama."

Pendapat Ibnu Daqiq Al Id telah dikemukakan dalam

pembahasan tentang hadits orang-orang kaya sebelum pembahasan

tentang hari Jum'at. tnti pendapatnya, bahwa hadits itu menunjukkan

keutamaan orang kaya daripada orang miskin, karena dengan

hartanya, dia bisa menambah pahala dengan mendekatkan diri kepada

Allah. Kecuali bila keutamaan itu dimaknai yang lebih mulia yang

berkaitan dengan sifat-sifat jiwa. Sehingga kebersihan akhlak dan

penanggulangan tabiat yang buruk yang terjadi pada jiwa akibat

kerniskinan adalah lebih mulia. Dengan demikian kemiskinan lebih

mulia. Makna inilah yang dianut oleh mayoritas kalangan sufi dalam

hal mengutamakan orang miskin yang sabar, karena itu semua hanya

bisa diperoleh melalui pelatihan dan penggemblengan diri. Apalagi itu
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lebih sering diperoleh dalam kondisi miskin daripada kaya."

Ibnu Al Jauzi berkata, "Perbedaan pendapat yang ada adalah

mengenai orang miskin yang tidak tamak dan orang kaya yang tidak

pelit, karena sudah pasti orang miskin yang rela lebih utama daripada

orang kaya yang pelit, dan orang kaya yang dermawan lebih utama

daripada orang miskin yang pelit. Harta bukanlah sesuatu yang

diperingatkan karena dzatnya, namun karena terkadang bisa

menghalangi seseorang taat kepada Allah, dan sebaliknya. Berapa

banyak orang kaya yang dibuat sibuk hingga lupa menaati Allah, dan

berapa banyak orang miskin yang dibuat sibuk hingga lupa menaati

Allah .... Jika Anda mencermati, maka orang miskin cenderung

terhindar dari mudharat, karena fitnah kekayaan lebih berat daripada

fitnah kemiskinan."

Banyak ulama Asy-Syaf i yang menyatakan bahwa orang

kaya yang bersyukur lebih utama. Sedangkan pendapat Abu Ali Ad-
Daqqaq, gurunya Abu Al Qasim Al Qusyairi, mengatakan bahwa

orang kaya lebih utama daripada orang miskin, karena kaya adalah

sifat sang Pencipta, sementara miskin adalah sifat makhluk. Oleh

sebab itu, sudah barang tentu sifat-Nya lebih utama daripada sifat

makhluk. Pendapat ini dipandang baik oleh segolongan ulama besar,

namun ini perlu dicermati lebih jauh. Tampaknya, ungkapan itu tidak

masuk ke dalam inti perdebatan, sebab tidak menyoroti kedua sifat

tersebut.

Sementara itu kalangan yang menganggap bahwa orang kaya

lebih utama daripada orang miskin, seperti Ath-Thabari, menerangkan

inti permasalahannya dengan cara yang berbeda, dia berkata, "Tidak
diragukan lagi, bahwa anugerah kesabaran lebih tinggi daripada

anugerah kesyukuran. Tapi aku berpendapat seperti yang dikatakan

oleh Mutha:rif bin Abdillah, batrwa ketika aku dalam keadaan sehat

wal afiyat lalu bersyukur adalah lebih aku sukai daripada aku

mendapat cobaan lalu aku dapat bersabar."

I

il

rA"tsrrL BAARr - 1s3



Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebabnya adalah tabiat kurang
sabar yang menempel pada diri manusia. Karena itu, orang yang dapat

melaksanakan hak kesabaran sesuai kemampuannya lebih sedikit
daripada orang yang mampu melaksanakan hak kesyukuran sesuai

kemampuannya.

Seorang ulama mengatakan, seperti yang disebutkan dalam

tulisan Abu Abdillah bin Marzuq, "Pendapat mengenai pokok masalah

ini berbeda-beda, di antara mereka ada yang memandang kemiskinan
lebih utama, dan ada yang berpendapangan bahwa kekayaan lebih

utama, bahkan ada juga yang berpandangan bahwa hidup secukupnya

adalah lebih utama. Semua itu berada di luar pokok permasalahan,

yaitu kondisi manakah di antara kedua kondisi itu yang lebih utama di
sisi Allah bagi seorang hamba sehingga seseorang layak

mengupayakan itu? Apakah membatasi perolehan harta lebih utama

sehingga bisa mengosongkan hatinya dari kesibukan dan memperoleh

nikmatnya munajat serta tidak terganggu dengan mencari
penghidupan agar kelak terhindar dari perhitungan yang panjang?

Ataukah menyibukkan diri mencari harta lebih utama sehingga dapat

berbuat banyak kebaikan dengan harta itu, seperti berkurban,

bersedekah, silaturahim dan kebaikan-kebaikan lainnya yang

bermanfaat?"

Dia berkata, "Jika demikian, maka yang lebih utama adalah

yang dipilih oleh Nabi SAW dan mayoritas sahabatnya, yaitu

rnembatasi perolehan harta dan menghidari kemewahan dunia. Kini
tinggal menyinggung tentang orang yang telah memiliki kemewahan

dunia tanpa mengupayakannya, misalnya orang yang mendapat

warisan, atau orang yang mendapat bagian ghanimah, apakah yang

lebih utama adalah segera mengeluarkannya untuk amal kebaikan

sampai tidak ada lagi sisanya, atau berusaha mengembangkannya agar

bisa lebih banyak lagi mendatangkan manfaat?."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, intinya adalah berupaya untuk
berada dalam kondisi cukup, sedangkan perubahan yang terjadi
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setelah mengupayakan itu tidak akan mengurangi keutamaannya jika

telah menempuh cara tersebut. Klaim bahwa mayoritas sahabat

bersikap membatasi perolehan harta dan lebih bersikap zuhud, maka

klaim ini tidak bisa diterima berdasarkan hadits-hadits yang masyhur.

Karena setelah dianugerahkannya berbagai penaklukan kepada para

sahabat, kondisi mereka terbagi menjadi dua. Di antara mereka ada

yang membiarkan harta di tangannya dengan tetap ber-raqarrub

kepada Allah dengan cara besedekah, silaturahim, dan bersikap

sederhana dengan tetap berhati kaya. Ada juga yang tetap pada

kondisi sebelumnya, sehingga setelah ditaklukkannya berbagai negeri,

mereka tidak membiarkan harta bertahan di tangannya. Namun jumlah

mereka ini hanya sedikit bila dibanding dengan golongan sebelumnya.

Bagi orang yang menelusuri sejarah hidup para salaf, tentu akan

mengetahui kebenaran hal ini, karena hadits-hadits mereka sangat

banyak, dan hadits Khabbab juga merupakan salah satu yang

menguatkannya.

Dalil-dalil tentang keutamaan golongan kaya dan miskin

cukup banyak. Sebagai dalil untuk golongan miskin di antaranya

adalah hadits-hadits yang terdapat pada bab ini di samping hadits-

hadits lainnya. Sedangkan untuk golongan kaya, di antaranya adalah

hadits Sa'ad bin Abi Waqqash yang diriwayatkan secara marfu', 3,r t1

'u.4dt ,#, ,itt 
orrlu-ls"tungguhnya 

Allah menyukai orang kaya yang

bertakwa yang menyembunyikan [sedekahnyaJ). Hadits ini

diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menjelaskan seperti apa yang

telah saya katakan, bahwa kekayaan itu diartikan sebagai banyaknya

harta atau kaya hati. Menurut pengertian pertama, cukup jelas,

sedangkan menurut pengertian kedua, ada dua macaln, dan itu
tercakup di sini.

Yang dimaksud dengan 
tj$ (yang bertakwa) adalah yang

meninggalkan kemaksiatan karena melaksanakan apa yang

diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, sedangkan 
t4FSt 

tO,r"S

I
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menyembunyikan [sedekahnyaJ) adalah sebagai penyempumanya,

yaitu mengisyaratkan kepada meninggalkan sikap riya'.

Termasuk masalah yang diperdebatkan adalah kondisi orang

yang tidak punya. Apakah dia lebih utama berusaha mencari harta

untuk menjaga diri agar tidak meminta-minta, atau membiarkan saja

kondisinya seperti itu dan menunggu pemberian tanpa meminta.

Diriwayatkan secara shahih dari Ahmad, kendati dia dikenal zuhud

dan wara', bahwa ketika seseorang menanyakan tentang hal itu
kepadanya, dia menjawab, "Pergilah ke pasar." Maksudnya,

berusahalah. Ia juga berkata, "Semestinya semua orang bertawakkal

kepada Allah dan membiasakan diri mereka untuk mencari nafkah

hidup. Barangsiapa yang meninggalkannya (yakni tidak mencari

nafkah hidup) maka dia adalah orang yang dungu yang ingin
mengabaikan dunia."

Demikian yang dinukil oleh Abu Bakar Al Marwazi dainya.
Dia juga berkata, "Upah mengajar dan belajar lebih aku sukai

daripada duduk menunggu apa yang ada di tangan orang lain. Orang
yang hanya duduk dan tidak bekerja (mencari nafkah), maka nafsunya

cenderung menginginkan apa yang ada di tangan orang lain."

Umar pernah berkata, "Bekerja yang mendatangkan suatu

kebaikan (upah atau harta) lebih baik daripada meminta kepada

orang."

Sa'id bin Al Musayyab, ketika hampir meninggal dunia

dengan meninggalkan harta, dia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya

Engkau mengetahui bahwa aku tidak mengumpulkan harta ini, kecuali

aku gunakan untuk melindungi agamaku."

Pemyataan yang serupa pun diriwayatkan dari Sufyan Ats-
Tsauri, Abu Sulaiman Ad-Darani dan para salaf lainnya. Bahkan Al
Barbahari menukil dari para sahabat dan tabiin, bahwa tidak ada

hadits dari mereka yang menyatakan, bahwa ada diantara mereka yang

meninggalkan upaya mencari rezeki karena hanya mencukupkan
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dengan apa yang diperolehnya. Di samping itu, orang yang

menganggap bahwa orang kaya lebih utama berdalil dengan perintah

yang terdapat di dalam firman Allah dalam surah Al Anfaal ayat 60,

Sarjt yu.l'H'r r; 62 
"nJiLir s fr ri*r: (Dan siapkanlah untuk

menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari

kuda-kuda yang ditambat untuk berperang), lalu dia berkata, "Dan itu

hanya bisa dilakukan dengan adanya harta."

Kemudian yang berpendapat bahwa kemiskinan lebih utama

daripada kekayaan mengatakan, tidak menutup kemungkinan

kekayaan memang lebih utama daripada kemiskinan pada satu sisi

tertentu, namun itu tidak menjadikannya lebih utama secara mutlak.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan lima hadits,

sebagaimana berikut:

pertama, 'o'r-:e ,f ;,;A *i * io' ,p )tt J'y't ,P ,h';,
frii $i 4?:6 ,/.8 (Seorang laki-laki melewati Rasulullah SAW, lalu

beliau bersabda kepada seorang laki-laki yang sedang duduk di
dekatnya, "Bagaimana pendapatmu tentang orang itu? ").

Sebelumnya, pada bab "Orang-orang yang Sepadan dalam Masalah

Agama" di awal pembahasan tentang nikah, dari Ibrahim bin Hamzah,

dari Abu Hazim, disebutkan, ftii ,* ol"f J ;J$i (Lalu beliau

bersabda, "Bagaimana pendapat kalian tentang orang itu? ").

Redaksinya diungkapkan dengan bentuk dialog kepada orang banyak.

Sedangkan dalam riwayat Jubair bin Nufair dari Abu Dzar

yang diriwayatkan Ahmad, Abu Ya'la dan Ibnu Hibban disebutkan

dengan redaksi, ,1a3r e fj $i Ji'-l"i ,n 't{p il, e'$t d. 
jt,

* ,* ht Ji..t'p ,,Ss .|!# G (Nabi sAW bersabda kepadaku,

"Lihatlah orang yang paling tinggi di masjid menurut

penglihatanmu? " Maka aku pun melihat kepada seorang laki-laki
yang mengenakan jubah). Dengan demikian diketahui, bahwa orang

yang ditanya itu adalah Abu Dzar.
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Kesimpulan dari penggabungan hadits ini dengan hadits Sahal,

bahwa objek pembicaraan ditujukan kepada sekelompok orang yang

di antaranya termasuk Abu Dzar. Ketika pertanyaan itu ditujukan
kepadanya, dia pun menjawab, Oleh karena itu, dia menisbatkannya

kepada dirinya. Sedangkan pria yang berjalan itu, saya belum
menemukan namanya. Dalam riwayat lainnya yang diriwayatkan Ibnu

Hibban disebutkan , ,,;.J-'-J'H h')|* *') *l; i,' oV iut J"ij eA
;ii ,t-ij tL.,)r.i J;|y isut (norututtah SAW bertanya kepadaku

tentang seorqng toii-toti Quraisy, beliau berkata, "Kau tahu si
Fulan?" Aku menjawab, "Ya.") Disebutkan dalam kitab Al Maghazi
karya Ibnu Ishaq, bahwa orang tersebut adalah Uyainah bin Hishn Al
Fazai atau Al Aqra' bin Habis At-Tamimi seperti yang akan saya

jelaskan.

lii (Dia menjawab). Maksudnya, orang yang ditanya itu

berkata.

/L.3' 9t;'1',n ,F: (Laki-laki itu termasuk orang yang

terpandang). Maksudnya, laki-laki tersebut termasuk kalangan orang-

orang terhormat. Demikian juga redaksi yang disebutkan dalam

riwayat Ibnu Majah dari Muhammad bin Ash-Shabbah, dari Abu
Hazim.

"U*.irrj rjj (Demi Allah, dia sangat pantas). Kata"i5;
semakna dan memiliki pola yang sama dengan kata "7fi dart",S
(layak dan pasti). Dalam riwayat Ibrahim bin Hamzah disebutkan

dengan redaksi, Af ,tjV lUeretra berkata, "Pantasnya.")

. './. to.i.

C5lj ol + \" i:l (Bila melamar maka dia akan dinikahkan).

Maksudnya, lamarannya langsung diterima.
o -o a'et{- 0i i:i--3 is!1 (Dan bila meminta syafaat, maka akan

diterima).Ibrahim bin Hamzah menambahkan dalam riwayatnya, ir11
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'6t";"lf jLj (Dan bila berkata maka akan didengarkan clertgart

sel<sama). Sedangkan dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, ji i:t
'P"ti'*i tib ,d*i (Bila dia meminta maka akan diberi, dan bila

hadir maka akan dimasukkan).

h')'; j (tot" lewatlah laki-laki lain).lbrahim menambahkan

dalam riwayatnya, .r"*$Jr ,ji'n (Diantara orang-orang miskin dari

kalangan kaum muslimin). Sedangkan dalam riwayat Ibnu Hibban

disebutkan dengan redaksi, aiL-y f1 nU* (Seorang miskin dari

kalangan ahlu shuffah).

)-:2 $eperti). Kata ini juga bisa dibaca dengan fathah pada

huruf akhir (p).

Ath-Thaibi berkata, "Ada pengutamaan di antara keduanya

berdasarkan hal yang membedakannya, yaitu ucapan beliau
berikutnya, karena penjelasan dan yang dijelaskan adalah sama."

lmam Ahmad dan Ibnu Hibban menambahkan dalam riwayat

mereka, *qt iri Ar :,t-b (Di sisi Allah pada Hari Kiamat). Dalam

riwayat Ibnu Hibban yang lainnya disebutk an, 'H 
fl\i Lt'U t

i\i (Lebih baik daripada apa yang disinari matahari). KataLt+
berarti bagian bumi yang disinari matahari. Ini adalah pendapat yang

dikemukakan oleh Iyadh. Yang lain mengatakan, bahwa maksudnya

adalah apa yang di atas bumi. Selain itu, di akhir riwayat ini
disebutkan tambahan redaksi, ,#"U.? rt^,#rtti.iit, jF-,[ 

'i:-iii'z:;'s+bi'*aii:e J,b rilj lej,dll'# t?;Pi ril :Jri sifi (Aku

kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, apakah tidak diberikan juga
kepada yang lainnya seperti yang diberikan kepadanyaT" Beliau

bersabda, "Bila diberi kebaikan, maka ia memang layak, dan bila
dipalingkan darinya, maka dia telah diberi kebaikan.")
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Sementara itu dalam riwayat Abu Salim Al Jaisyani dari Abu

Dzar seperti yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Harun Ar-

Ruyani dalam Musnad-nya dan Ibnu Abdil Hakam dalam kitab Futuh

Mishr serta Muhammad bin Ar-Rabi' Al Jizi dalam Musnad Ash-

Shahabah alladziina Nazaluu Mishr, disebutkan keterangan yang

menyebutkan nama orang kedua yang berjalan itu, *f; i' }*..jrtbi
6'; ,i Zi<i 'i6 .c6r 'u d(;5 t*,lrii ty.* ci'6 ,'i',5'6';r't

,irj.i6,iri .t:6|y,/\\i':b'u ? k;.t : 
jri .pr3rlJ t o; ri.ti"'ilii sdvi

Nabi SAW bersabda kepadanya, "Bagaimana Ju'ail menurutmu?"

Aku menjawab, "Ia adalah orang miskin seperti orang-orang miskin

lainnya." Beliau bersabda lagi, "Bagaimana si fulan menurutmu?"

Aku menjawab, "Ia adalah salah seorang pemimpin." Beliau

bersabda, "Ju'ail lebih baik daripada seisi bumi seperti ini." Aku

berkata, "Wahai Rasululah, Fulan adalah demikian, dan engkau

perlakukan dia seperti yang telah engkau lakukan terhadapnya?"

Beliau bersabda, "sesungguhnya dia adalah pemimpin kaumnya, oleh

karena itu aku membujuk mereka.")

Ibnu Ishaq dalam kitab Al Maghazi menyebutkan hadits dari

Muhammad bin Ibrahim At-Taimi secara musral atau mu'dhal, 6-;,f;'.

q*. ,# 6$it i,Sv ,q+'6;i uV uV L;\it'z# t*bi,ii" jr--'

W ,Fi,:t#ui 6, ,f;\i3'^* p *}li L*b? rs'-)U #t
p.Gt o)y (Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau

memberi Uyainah dan Al Aqra' seratus seratus dan melewatkan

Ju'ail." Beliau bersabda, "Demi Dzat yang iiwaku di tangan-Nya,

sungguh Ju'ail bin Suraqah lebih baik dari apa yang disinari oleh

matahri seperti Uyainah dan Al Aqra'. Akan tetapi aku membujuk

keduanya dan aku memasrahkan Ju'ail kepada keimananny,a. "). Ju'ail

tersebut adalah Ju'ail yang disebutkan dalam hadits saudaranya, Auf
bin Suraqah yang dikemukakan dalam judul "Perang Bani Quraizah,"
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dan dalam hadits Al Irbadh bin Sariyah yang dikemukakan dalam

judul "Perang Tabuk". Ada yang berpendapat bahwa dia adaiah Ji'al,

adajuga yang berpendapat bahwa keduanya bersaudara.

Pelaiaran vang dapat diambil:

1. Hadits ini menunjukkan keutamaan Ju'ail, dan bahwa

kepemimpinan yang hanya karena faktor duniawi tidak

berpengaruh dalam hal keutamaan. Karena yang menjadi tolok

ukurnya adalah akhirat, seperti yang disebutkan dalam hadits

sebelumnya, 9g1\ W.}ar ,ti (Sesungguhnya kehidupan

[sebenarnyal adalah kehidupan akhirat). Sedangkan bagian

dunia yang tidak diperoleh oleh seseorang, maka akan diganti

dengan kebaikan di akhirat. Dengan demikian, hadits ini
menunj ukkan keutamaan mi skin seb agaiman a y ang di sebutkan

dalam judul bab ini. Namun ini tidak bisa dijadikan dalil untuk

menyatakan bahwa orang miskin lebih utama daripada orang

kaya.

Ibnu Baththal berkata, "Sebab, apabila dianggap lebih utama

karena kemiskinannya, maka semestinya beliau mengatakan, 'Ia lebih

baik daripada seisi bumi yang tidak ada orang miskinnya'. Tapi

karena keutamaan itu disebabkan oleh dirinya (bukan karena

kemiskinannya), maka tidak bisa dijadikan dalil untuk itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, redaksi hadits ini dari berbagai

jalumya menunjukkan bahwa keutamaan tersebut adalah karena unsur

ketakwaan. Jadi, masalahnya bukan mendudukkan orang yang sama-

sama dianggap miskin dan orang yang sama-sama dianggap kaya, lalu

dilihat mana yang lebih utama, tetapi terlebih dahulu dilihat

kesamaannya dalam hal ketakwaan, barulah dilihat mana yang lebih

utama. Lagi pula, judul bab ini tidak mengindikasikan bahwa miskin

lebih utama daripada kaya, sebab keutamaan miskin tidak berarti

menunjukkan lebih utama. Selain itu, ketika ada seorang miskin yang

FATHUL BAARI - 161



temyata lebih utama daripada orang kaya tidak memastikan bahwa

setiap orang miskin lebih utama daripada setiap orang kaya.

Kedua, >;-*St ,|Yp;j*l; il, & i' J'r-')e v'eb (Kami

berhijrah ke Madinah bersama Rasulullah SArla.Maksudnya, dengan

perintah dan izinnya. Atau yang dimaksud dengan "bersama" ini

adalah sama-sama hijrah, karena yang berangkat bersama beliau

hanya Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Amir bin Fuhairah.

Ar'a-l j 4* (Kami mengharapkan keridhaan Allah)'

Maksudnya, pahala yang ada di sisi-Nya, bukan kemewahan dunia.

'*j (Maka tetaplah). Dalam riwayat Ats-Tsauri dari Al

A'masy seperti yang telah dikemukakan pada judul "hijrah"

disebutkan dengan kata, ''-ia! (Maka wajiblah)' Penisbatan wajib

kepada Allah artinya bahwa Allah mewajibkan atas diri-Nya dengan

janji-Nya yang benar, karena tidak ada kewajiban apa pun atas Allah.

i' ,-it Sli gahala kami di sisi Allah). Maksudnya, balasan

dan ganjaran kami.

;i 'r,9fi;;!Jr; f (Betunt memakan sedikit pun dari

ganjarannya). Maksudnya, ganjaran berupa harta dunia. Penafsiran ini

terasa samar bila digabungkan dengan panafsiran "mengaharapkan

keridhaan Allah" pada kalimat sebelumnya. Kesimpulannya,

pemaknaan "ganjaran" dengan "harta dunia" bentuk kiasan bila

dibanding dengan pahala akhirat, karena tujuan utamanya adalah

seperti yang disebutkan itu (yakni mengharapkan keridhaan Allah).

Narnun, di antara mereka ada yang meninggal sebelum terjadinya

berbagai penaklukan, seperti Mush'ab bin Umair, dan di antara

rnereka ada yang masih hidup hingga terjadinya berbagai penaklukan,

lalu dibagikanlah hasil penaklukan itu kepada mereka'

Dari mereka ini ada yang tidak berminat dan tetap pada

kondisi semula, di antaranya adalah Abu Dzar. Mereka inilah yang
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disamakan dengan golongan pertama tadi (golongan miskin). Di

antara mereka (yang mendapat bagian itu) ada juga menerima hal-hal

yang dibolehkan, seperti banyak isteri, budak, pelayan, pakaian dan

sebagainya. Jumlah mereka cukup banyak, di antaranya adalah Ibnu

Umar. Di antara mereka ada juga yang kemudian mengembangkannya

dengan cara berdagang dan sebagainya dengan tetap memenuhi

kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya, jumlah mereka juga

banyak, di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Kedua golongan

inilah yang diisyaratkan oleh Khabbab. Golongan pertama dan yang

serupanya, maka ganjarannya di akhirat. Sementara golongan kedua,

sebagaimana yang disebutkan dalam hadits, bahwa pahala akhirat

mereka diperhitungkan sesuai harta duniawi yang mereka peroleh. lni
dikuatkan oleh riwayat yang diriwayatkan oleh lmam Muslim dari

hadits Abdullah bin Amr secara marfu', 1l'i-3 # JtsY)v',y6
'eii ,# r7h; giaaklah suatu pasukan berperang lalu memperoleh

ghanimah [harta rampasan] dan menerima [pembagiannyaJ, kecuali

mereka telah menyegerakan dua pertiga ganjaran mereka). Karena

itulah banyak para salaf yang lebih mengutamakan sedikitnya harta

dan merasa puas dengan itu, mungkin agar memperbanyak pahala

mereka di akhirat kelak, atau agar perhitungan mereka menjadi ringan.

# l;'Jb-i & (Oi antara mereka adalah Mush'ab bin

(Jmair).Mush'ab bin Umair adalah Ibnu Hisyam bin Abdi Manaf bin
Abdiddar bin Qushai. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi SAW

pada Qushai. Dia dijuluki Abu Abdillah. Dia termasuk orang-orang

pertama yang masuk Islam dan berhijrah ke Madinah.

Al Bara' berkata, "Orang pertama yang datang kepada kami

adalah Mush'ab bin Umair dan Ibnu Maktum. Mereka membacakan

Al Qur'an kepada kami."

Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di awal pembahasan

tentang hijrah. Ibnu Ishaq menyebutkan, bahwa Nabi SAW

mengutusnya bersama para peserta Bai'at Aqabah pertama untuk
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mengajarkan Al Qur'an kepada mereka. Ketika di Makkah, Mush'ab
termasuk golongan yang berada, namun ketika hijrah dia termasuk

orang yang tidak punya. At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur
Muhammad bin Ka'ab, bahwa Orang yang mendengar dari Ali
menceritakan kepadaku, 6) P U iiA W|yt it .rr;ir e * At
o'? **.6T1 *i *', # h' * n' iF, & qr"A;u:j; uis'; tt *b

,? o..t .l'-

e]#t *'$ qe/Jr1 .;3l ;4 g (Xetika kami sedang di masjid, tiba-tiba

Mush'ab bin (Jmair muncul di hadapan kami, dengan hanya

mengenakan sehelai kain yang ditambal potongan kain. Maka

Rasulullah SAW menangis karena melihat kenikmatan yang pernah

dimilikinya dan kondisi yang dialaminya saat itu).
t 1.. '*i ?"p- F1 (Dia gugur dalam perang Uhud). Maksudnya,

meninggal sebagai syahid. Saat itu dia pembawa panji Rasulullah

SAW. Kisah ini disebutkan dalam Mursal Ubaid bin Umair dengan

sanad yang shahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Mubarak dalam

pembahasan tentang jihad.

63-.;'!';) (Dan meninggalkan sehelai kain). Namirah adalah

kain wol bergaris-garis, atau sehelai pakaian.

"J ;3-i (Sampai pada masa kematangan). Maksudnya, telah

matang dan layak dipetik. Dalam sebagian riwayat disebutkan,'6-,

tatrpa huruf alif di awal kata. Ini adalah salah satu bentuk dialek

lainnya. Al Qazzaz mengatakan bahwa kata i,jij( t.Uif, banyak

Cigunakan.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menjelaskan tentang

kejujuran orang-orang salaf dalam menceritakan kondisi mereka."

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa sabar dalam menghadapi

kefakiran dan kesulitannya termasuk kedudukan golongan yang mulia.

Juga menunjukkan seluruh tubuh mayat harus ditutup, dan seluruh

tubuh mayat adalah aurat, atau mungkin ini menunjukkan cara yang
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sempuma. Semua yang terkait dengan ini telah dipaparkan pada

pembahasan tentang j enazah.

Ibnu Baththal juga berkata, "Dalam hadits Khabbab, tidak

disebutkan bahwa orang miskin lebih diutamakan daripada orang

kaya, tapi hadits ini menunjukkan bahwa hijrah mereka bukan untuk

tujuan keduniaan dan tidak pula kenikmatan yang ingin segera

dirasakan, tetapi mumi karena Allah agar memperoleh pahala kelak di

akhirat. Maka orang yang meninggal dari mereka sebelum

ditaklukkannya sejumlah negeri, berhak atas pahala yang banyak

kelak di akhirat, sedangkan yang masih hidup dan telah mendapatkan

kebaikan dunia, dikhawatirkan itu aaalatrlLanjaran yang disegerakan

atas ketaatan mereka, padahal mereka sangat mengharapkan

kenikmatan akhirat."

Ketiga, hadits ini dengan sanad dan redaksinya telah

dikemukakan dalam "Sifat Surga" pada pembahasan tentang awal

mula penciptaan. Penjelasannya akan dipaparkan pada bab "Surga dan

Neraka" pada pembahasan ini.

lV /.t f ,:A:,.rr1t,# i.itl,ri";b'Jtti ."J'*i,4fi 6)s

(Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ayyub dan Auf. Shakhar dan

Hamman bin Najih berkata, "Dari Abu Raja', dari lbnu Abbas.")

Hadits Ayyub diriwayatkan secara maushul oleh An-Nasa'i. Hal ini

telah dijelaskan pada pembahasan tentang nikatr. Sedangkan hadits

Auf diriwayatkan secara maushul oleh Imam Bukhari pada

pembahasan tentang nikah. Hadits Hammad bin Najih -yaitu Al
Iskaf- Al Bashri diriwayatkan secara maushul oleh An-Nasa'i dari

Utsman bin Umar bin Faris darinya.

Dalam kedua kitab itu, dia hanya mempunyai hadits ini. dia

dinilai tsiqah oleh Waki', Ibnu Ma'in dan lainnya. Sedangkan hadits

Shakhr 
-yaitu 

Ibnu Juwairiyah- diriwayatkan juga secara maushul

oleh An-Nasa'i dari jalur Al Mu'afa bin Imran darinya, dan Ibnu

Mandah pada pembahasan tentang tauhid dari jalur Imam Muslim bin
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Ibrahim, bahwa Shakhr bin Juwairiyah dan Hammad bin Najih
menceritakan kepada kami, Abu Raja' menceritakan kepada kami.

Kami juga mendapatinya dengan sanad aali dalam Al Ja'diyyat, dari

riwayat Ali bin Al Ja'ad, dari Shakhr, dia berkata: Aku mendengar

Raja', Ibnu Abbas menceritakan ini kepada kami. Setelah

meriwayatkannya dari jalur Auf, ArTirmidzi berkata, "Abu Ayyub

berkata: Dari Abu Raja', dari Ibnu Abbas. Kedua sanad ini tidak ada

yang memperbincangkan. Kemungkinan juga masing-masing dari

keduanya adalah dari Abu Raja'."

Al I(hathib dalam kitab Al Mudraj berkata, "Hadits ini
diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi dari Abu Al Asyhab, Jarir

bin Hazim, Salam bin Zurair, Hammad bin Najih dan Shakhr bin
Juwairiyah, dari Abu Raja', dari Imran, dari Ibnu Abbas. Kami tidak

mengetahui adanya seseorang yang menggabungkan orang-orang

tersebut, karena jamaah meriwayatkannya dari Abu Raja', dari Ibnu

Abbas. Salam meriwayatkannya dari Abu Raja', dari Imran. Bisa juga

Jarir seperti itu. Sementara riwayat Ayyub berasal dari Abu Raja'

melalui dua jalur. Sa'id bin Abi Urwah meriwayatkannya dari Fithr,

dari Abu Raja', dari Imran. Jadi, hadits ini berasal dari Abu Raja', dari

mereka berdua."

Ibnu Baththal berkata, "Redaksi, qJif iiUl?#t G','r;Vt
i[-ilt (Aku melihat-lihat ke dalam surga, lalu aht melihat mayoritas

penghuninya adalah orang-orang miskin) mengesankan bahwa orang

miskin lebih utama daripada orang kaya. Namun makna yang

sebenamya, bahwa orang miskin di dunia lebih banyak daripada orang

kaya. Oleh karena itu, beliau mengabarkannya seperti Anda

mengatakan, 'Mayoritas penduduk bumi adalah golongan miskin'. Hal

ini sebagai bentuk pemberitahuan tentang kondisi saat ini. Jadi, bukan

kemiskinan itu yang memasukkan mereka ke dalam surga, tetapi

karena keshalihan mereka walaupun mereka itu miskin. Sebab, orang

miskin yang tidak shalih tentu saja tidak utama."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, zhahir hadits menunjukkan anjuran

untuk tidak berlapang-lapang dalam hal keduniaan, dan jugu

menunjukkan agar kaum wanita senantiasa memelihara agama agar

tidak masuk neraka, seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan

tentang keimanan dalam hadits, te ,J+ .16r J"ti 
'iki',fi"?t;Y ,it*

rrGll i:;*,Jti tiu, i;* :$. brt,SG 1a"r'ndekahtah katian

[kaum wanitaJ, karena sesungguhnya aku melihat kalian menjadi

mayoritas penghuni neraka. Lalu ada yang bertanya, "Karena apa?"

Beliau menjawab, "Karena keingkaran mereka." Lalu ada yang

bertanya lagi, "Apakah mereka ingkar kepada Allah?" Beliau

menj awab, " Mereka mengingkari kebaikan. ")

Keempat, f-i * (Dari Anas). Dalam riwayat Hammam dari

Qatadah disebutkan, 9,U,6 
'i.'g,Ji,iiJg (Kami mendatangi Anas bin

Malik) yang akan dikemukakan juga pada bab setelahnya.

C6 
'? 

tit; t*',Yi U,t (Dan tidak pernah memakan roti yang

lembut sampai beliau wafat). Ibnu Baththal berkata, "Beliau tidak

makan di atas meja makan dan tidak memakan roti lembut adalah

untuk menghindari kelezatan dunia lantaran lebih memilih kelezatan

kehidupan yang abadi. Sebab harta dipergunakan untuk menopang

kehidupan akhirat, maka Nabi SAW tidak memerlukan harta untuk

keperluan dunia. Kesimpulannya, hadits ini tidak menunjukkan

keutamaan orang miskin dibanding orang kaya, tetapi menunjukkan

keutamaan sifat qana'ah dan rasa cukup serta tidak bermewah-

mewahan dalam kenikmatan dunia. Hal ini dikuatkan oleh hadits Ibnu

lJmar, t-;:"F f i+ o'k bf: ,F,v7s'u|A rl of 6!nr uW "*:-i
(Tidaklah seorang hamba mendapatkan sesuatu dari kemewahan

dunia, kecuali itu mengurangi deraiatnya walaupun dia seorang yang

mulia di sisi Allah). Hadits ini diriwayatkan oleh IbndAbi Ad-Dunya.

Al Mundziri mengatakan, bahwa s anad'nya i ayyid.
t

Kelima, ,u.J d. d 6'2 (Sementara di rumahku tidak ada
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sesuatu).Ini tidak bertentangan dengan hadits Amr bin Al Marits Al
Mushthaliqi yang disebutkan pada pembahasan tentang wasiat, '!'i b
ti 2,,t1' '.ir, li ,l':il F.'-r ry *3 * h' .,l.r !t'J?t (Ketika

meninggal, Rasulullah SAW tidak meninggalkan dinar maupun
dirham, dan tidak pula sesuatu), karena yang dimaksud dengan
sesuatu yang dinafikan itu adalah yang beliau tinggalkan dari antara
yang dikhususkan untuk beliau, sedangkan yang disebutkan oleh
Aisyah adalah sisa nafkahnya yang dikhususkan untuk Aisyah,
sehingga keduanya berbeda.

# |i'Jii'f (yang dapat dimakan oleh makhluk yang

bernyawa) mencakup semua binatang dengan menafikan semua yang
dimakan.

F'Ft 11 lXecuali sebagian gandum). Yang dimaksud

dengan jr:.tr ai sini adalah sebagian. Kata ini juga bermakna setengah,

atau yang mendekatinya, atau arah, tapi bukan itu yang dimaksud di
sini. Ada yang berpendapat, bahwa yang dimaksud Aisyah adalah
setengah wasaq.

,i.Ut $ (YanS ada di rakku). Al Jauhari berkata, "Raff adalah

sejenis tangga yang menempel di dinding."

Iyadh berkata, "Roff adalah kayu yang agak meninggi dari
tanah atau lantai di rumah untuk menempatkan barang-barang yang
ingin disimpan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat pertama dalam hal ini
lebih mendekati apa yang dimaksud di sini.

'4 Jp'1" ,r- ry'a?'a luot o aku pun memakan darinya

hingga cukup lama, lalu aku menakarnya). Kata

atau habis.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits Aisyah ini semakna dengan

berarti kosong
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hadits Anas tentang hidup sederhana dan sekadar untuk

menghilangkan rasa lapar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal itu terjadi seandainya dilakukan

dengan maksud. Yang terlihat, Nabi SAW tidak mementingkan

dirinya dengan apa yang beliau miliki. Dalam kitab Ash-Shahihain,

disebutkan bahwa apabila harta Khaibar dan lainnya seperti kurma

datang, beliau menyimpan makanan keluarganya untuk setahun,

kemudian sisanya beliau gunakan untuk mendukung perjuangan di
jalan Allah. Bila ada keperluan mendadak atau ada tamu, beliau

memberi isyarat kepada keluarganya untuk menyediakan hidangan

sehingga persedian mereka atau sebagian besar persediaan mereka

cepat habis.

Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur lainnya, dari Aisyah, dia

mengatakan, d-+ "--]s ,4,V fi rrls *, * i' .J- 1, ir-l e;b G

,-i ,rb "i'i oS 4i ,\ir? (Rasulultah SAW tidak pernah kenyang

selama tiga hari berturut-turut. Seandainya mau tentu kami bisa

kenyang, tetapi beliau tidak mementingkan dirinya sendiri).

Sedangkan perkataan Aisyah, 'r* 
^!$5 

glr" kemudian menakarnya,

lalu habis). Menurut Ibnu Baththal, ini menunjukkan bahwa makanan

yang ditakar itu habis karena diketahui dengan takarannya. Sementara

makanan yang tidak ditakar adalah yang mengandung keberkahan

karena tidak diketahui kadarnya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, menyamakan hal tersebut dengan

semua makanan perlu ditinjau lebih jauh, karena yang terlihat, itu
merupakan kekhususan Aisyah berkat keberkahan Nabi SAW. Hal
seperti ini memang terjadi seperti yang disebutkan dalam hadits Jabir
yang akan saya kemukakan di akhir bab. Selain itu, terjadi pada

tempat persediaan makanan Abu Hurairah sebagaimana yang

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Al Baihaqi

dalam kitab Ad-Dala'il, dari jalur Abu Al Aliyah, dari Abu Hurairah,
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'fr i,:tt q';u,+"t ,).|ii ,tj.ii ,?t'1P') * ir' ,}; )t'J't{'*1
34 ,t*|y'rb W ir?'ot c':'rt s$ es'y e'dt>$'1;'* ,,Sv j ot i
,;U3 ,yu es3 ,yt b e.b3 fi? 1.;t? u;'c'dfr,J ri qr\i$ li
'. y'rtt;"'J1 ,lt .it!l *fu.riA it';;, o€ 1 (Aku pernah menemui

Rasulullah SAW dengan membawa kurma, lalu aku berkata,

"Mohonkanlah keberkahan untukku pada kurma ini." Maka beliau

memegangnya lalu berdoa, kemudian beliau bersabda, "Ambillah itu

dan tempatkan di tempat persediaan. Jika engkau hendak

mengambilnya, maka masukkan tanganmu, lalu ambil dan jangan

dituangkan." Aku kemudian membawa sekian dan sekian wasaq dari

itu untuk keperluan di jalan Allah, dan kami tetap bisa makan serta

memberi makan orang lain, sedangkan tempat persediaan itu tetap

digantungkan dipinggangku dan tidak pernah dilepas. Saat Utsman

terbunuh, itu tidak berlanjut).

Al Baihaqi juga meriwayatkannya dari jalur Sahl bin Ziyad,

dari Ayyub, dari Muhammad, dari Abu Hurairah secara panjang lebar,

dimana di dalamnya disebutkan ,'$-5b \Jil4"#3 Y':ei'!:Ji"'E\\i
(Maka masukkanlah tanganmu dan ianganlah engkau tuang sehingga

akan tertuang padamu). Selain itu, diriwayatkan pula redaksi serupa

dari Yazid bin Abi Manshur, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Begitu

juga yang terjadi pada wadah minyak milik seorang wanita, seperti

yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Abu Az-Zubair, dari

iuuir, q,li.('t (J * e *j *il' ..rp d,qx uri eur; iiLi

# W.i3i i '#,.'J\ w lb t44+;a S.ti, itu;i ,iili o'itta aV.

ul;.ri jr; J 4t'i ,Jut ,{') * h' .,t} dt *A ,'a3'*t (Bahwa

{Jmmu Matik menghadiahkan minyak samin kepada Nabi SAW yang

dibawakannya dengan sebuah wadah, lalu anak-analcnya

mendatanginya meminta lauk, lantas dia mendapatnya wadah itu

berisikan minyak samin. Dari wadah itu, bisa memberikan lauk untuk

[orang-orangJ di rumahnya sampai dia memerahnya. Setelah itu dia
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datang menemui Nabi SAW, lalu beliau bersabda, "Seandainya

engkau membiarkqnnya, maka itu akan tetap seperti itu.")

Tampak ada kontradiksi arttara larangan ini dan perintah

menakar makanan yang disertai permohonan keberkahan sebagaimana

telah dikemukakan pada pembahasan tentang jual beli dari hadits Al

Miqdam bin Ma'dikarib dengan redaksi, *1'4'!')ti" &* tW

(Takarlah makanan kalian, semoga kalian diberkahi). Hal ini bisa

dijawab, bahwa penakaran terkait dengan hak pihak yang saling

bertransaksi, dan untuk tujuan ini maka penakaran itu dianjurkan.

Sedangkan penakaran untuk infak, kadang hal itu menimbulkan

ketidaksukaan. Oleh karena itu, tidak dianjurkan.

SAl4/ untuk meminta makanan, maka beliau pun memberinya setengah

wasaq gandum. Laki-laki tersebut beserta isterinya dan kedua tamu

mereka masih tetap bisa memakannya sampai dia menakarnya. Lalu

ketika dia mendatangi Nabi SAW, beliau bersabda, "Seandainya

kalian tidak menaknrnya, tentu kalian masih bisa memakan darinya

dan tetap untuk kalian.")

Al Qurthubi berkata, "Sebab diangkatnya pertumbuhan dari itu

ketika diperah dan ditakar adalah karena menoleh dengan pandangan

tamak untuk melihat berlangsungnya nikmat, anugerah, karomah dan

banyak keberkahan Allah, serta lengah untuk mensyukurinya, terlalu

mengandalkan kepada yang telah memberikannya namun condong

kepada sebab-sebab yang bisa disaksikan saat menyaksikan sesuatu

yang di luar kebiasaan."

Dari sini dapat disimpulkan, orang yang dianugerai sesuatu,
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atau karomah, atau berupa perkara yang dimudahkan, maka
semestinya senantiasa mensyukuri dan memandang anugerah itu dari
Allah serta tidak melakukan perubahan apa pun terhadap kondisi
tersebut.

17. Kehidupan Nabi SAW dan Para Sahabatnya serta
Berpalingnya Mereka dari Kemewahan Duniawi

U,JJ> :J) J -f UiJ> :j-li--.l IJA,)*d.rt *.f Jl iJ>
'-, ',?'o!.ca-a \\d\ V g, il :Ji- ott;';:;6ili ,\r1 .1

"-, *Arl,;;:$ *'ols ,9'Ht'u ,/'r\i J, ,s*5-.'*\'
,1 \ J';'H €lt'@/ ob 6'; L"i6 *s L'Ft'u 4j ,qi*4.'lt.Au o ,l' qS 'u'{'*'AC f i,P
tI ^lJ rJ c1.ur qS'c tt'oL {;C * e'; i |p I,

c z 
^ 

t zo - ,.r! or.o..oiit.: zc.)1'#*1rYet,* 
fuJr I s7i,E*p?,4,

,',.* .'r, u,i u-:JG'i ,r*3 e6, ,f e6 J?,, C, E
oi1 ot:ett'pi ,'o*i ,;a) J*;t'ju .ar J';:, t:" |!5

d.,tl ;rGf :r!6 tr$ | b.^;-i c i,lr- ,;g eA'G:rt Fn ,C
,)\,r4t'i,i .l' J";:, t:-'e5 |i .',, t1i :Js -:6"")i- L;i

& c":::V I ,>ryi Ut+i 
^?at 1"?2 ,jG .d.'..*',u'ilat ,yi

"J)t-?- ;;'gye'.*; ii* ^A 6y ,*i ,b'\', )6 \')'bi
,L# g;:O V ;cii d\ p"rt 

^:.* 
ui sf:,& W
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'oi r-ti'6;i * riar *i e lisr t* r;1 :i- ta .u.i e:G
u.f '.3s rlif:jGrirl ,V_uni^;;,p,6 a'&i
)t *e '* k lj ,A t* u 

"1ti'ti 
;; c', ,:n$zl

,, 1.'-l 1 crN,.. l ctx,( | tr.1,r,r^er-e (frJtLe ,-3:3, n .+ *: iA \t ,b l,;', *V':
|J .'u t:.i U ilG.+;ir 'a'p,* rr;;f, ,& ;DG rr:;Vu

-+#';4 c:dt L'*lv '*yzu;.l ,iu .!t ,5";', t;"'a!

J;4 ,tr'St *i; aiat ,;,',i ; ,rs':'i- F ,,;+ Jr';t

7.t-ilt ,*'ri'i ,ur', &',-,;* CMt *ti i ,uj'j- &
n','d? r'Frq)r$jrq*\t,* Ct ).#\ o
u-;ll! ,t .'o t:.i ,Ju" {#i jt p ,r* &"^;b; CM,
iir ,iri .,nr J';', t:- dl, |-i .U(, si $. :)v .ir J'i,
,,
:)\-oa'J\) t-,., ,i;.p ..,?r ilw .U.# L'r"Ai .r;b
, i u; .gL,';'ri'c,l:6iu..'&. e $ :',y,',i,r *?t

.'^lfrr *it ,],;rltt t^; ,1iat'^+ZA ,*p:6

6452.ebu Nu'aim menceritakan kepada kami sekitar ro"rr*
hadits ini, bahwa Umar bin Dzar menceritakan kepada kami, Mujahid
menceritakan kepada kami, bahwa Abu Hurairah berkata, "Allah yang
tidak ada sesembahan kecuali Dia. Sungguh aku pemah menempelkan
lambungku di atas tanah karena lapar, dan sungguh aku pernah

mengikat batu di perutku karena lapar. Pada suatu hari, aku duduk di
jalan orang-orang yang biasa keluar menemui Nabi SAW. Tak lama
kemudian Abu Bakar lewat, maka aku bertanya kepadanya tentang
sebuah ayat di dalam Al Qur'an. Sebenamya aku tidak bertanya
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kepadanya kecuali supaya dia mengenyangkanku, narnun dia terus

berlalu dan tidak melakukan (apa yang aku harapkan). Kemudian
lewatlah lJmar, lalu aku bertanya kepadanya tentang satu ayat dari Al
Qur'an. Sebenarnya aku tidak bertanya kepadanya kecuali supaya dia
mengenyangkanku, namun dia juga terus berlalu dan tidak melakukan
(seperti yang kuharapkan). Setelah itu Abu Al Qasim SAW
melewatiku. Beliau kemudian tersenyum ketika melihatku, dan beliau
mengetahui apa yang aku alami serta apa yang tersirat di wajahku.
Maka beliau bersabda, 'Abu Hinl' Aku menjawab, 'Labbaik wahai

Rasulullah!' Beliau berkata, 'Ikutlah'. Beliau kemudian beranjak, dan

aku pun mengikuti beliau. Beliau lalu masuk (ke rumahnya), lantas

meminta izin, maka aku pun diizinkan. Beliau kemudian masuk, lalu
mendapati susu di dalam cangkir, lantas beliau bertanya, 'Dari mana

susu ini?' Mereka menjawab, 'Fulan -atau Fulanah-
menghadiahkannya untukmu'. Beliau kemudian bersabda, 'll/ahai Abu
Hirrl' Aku menjawab, 'Labbaik, wahai Rasulullah!' Beliau berkata,
'Pergilah kepada ahli shuffah,lalu panggilkan mereka untukku!'

Ahlu shuffah adalah tamu-tamu Islam, yang tidak tinggal
bersama keluarga, tidak memiliki harta dan (saudara) seseorang pun.

Bila ada sedekah yang datang kepada beliau, maka beliau
mengirimkannya kepada mereka dan beliau tidak mengambil sedikit
pun darinya. Dan bila ada hadiah yang dikirimkan kepada beliau,

maka beliau mengambil bagiannya lalu mengundang mereka ikut
bersama-sama. Hal itu membuatku terusik, hingga aku pun berkata,

'Mengapa susu ini harus diberikan kepada ahlu shuffah? Sementara

aku lebih berhak untuk mendapatkan susu ini walaupun seteguk untuk
menguatkan tubuhku. Setelah mereka datang, beliau menyuruhku, lalu
aku memberikan susu kepada mereka, dan mudah-mudahan susu itu
sampai kepadaku. Lagi pula, tidak ada alasan kecuali menaati Allah
dan menaati Rasul-Nya SAW'. Maka aku pun pergi menemui mereka

dan memanggil mereka. Mereka kemudian datang lalu minta izin,
maka mereka pun diizinkan. Setelah itu mereka mengambil tempat

I74 - FATIII'L BAARI



duduk di dalam rumah. Beliau bersabda, 'Wahai Abu Hirrt' Aku

menjawab, 'Labbaik wahai Rasulullah!' Beliau bersabda, 'Ambillah

susu itu lalu berikan kepada mereka'. Maka aku pun mengambil

cangkir itu lalu memberikannya kepada seorang pria, lantas dia

meminumnya hingga kenyang, setelah itu cangkirnya dikembalikan

kepadaku. Aku kemudian memberikannya kepada pria lain lalu dia

meminumnya hingga kenyang, setelah itu cangkirnya dikembalikan

kepadaku. Aku kemudian memberikannya lagi kepada pria lain, lalu

dia meminumnya hingga kenyang, setelah itu cangkimya

dikembalikan kepadaku. Hingga akhirnya aku sampai kepada

Rasulullah SAW, sementara semua orang sudah kenyang. Beliau

lantas mengambil cangkir itu dan meletakkannya di tangannya. Beliau

kemudian memandangku lalu tersenyum, dan bersabda,'ll/ahai Abu

Hirrl' Aku menjawab,'Labbaik, wahai Rasulullah!' Beliau bersabda,

'Tinggal aku dan engkau'. Aku berkata, 'Engkau benar wahai

Rasulullah'. Beliau bersabda, 'Duduklah lalu minumlaht' Aku

kemudian duduk lalu minum. Beliau bersabda lagi, 'Minumlaht'

Beliau masih terus bersbda,'Minumlaht' hingga akhirnya aku berkata,

'Tidak. Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran. Aku tidak

lagi menemukan celah untuknya'. Beliau bersabda, 'Kalau begitu,

perlihatkan kepadaku'. Aku kemudian menyerahkan cangkir tersebut.

Beliau lalu memuji Allah dan membaca basmalah, lalu meminum

sisanya."

7:#t j"'t' j\tj'r'i t:rL 'd; i,su "t cL';sr*'1 ;
$:r*JtU) t71 ,,x1.. t, tc, . czV: Sf t:t-tt) calil .-):* G ff, rf t

;';+i'i ,W'i YiAt .d t3'4 t*(LY,pt
r\1 ,a,i)-,)i & ,3.:t'r yi

6453. Dari Ismail, Qais menceritakan kepada kami, dia

lf ir;L r;i

to. 1..,'f ,-P)
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berkata: Aku mendengar Sa'ad berkata, "Sesungguhnya aku adalah

orang Arab pertama yang melontarkan anak panah di jalan Allah. Aku

melihat kami berperang, dan kami tidak memiliki makanan kecuali

daln hublah dan buah samur ini. Dan sungguh salah seorang dari

kami buang air seperti buang airnya kambing yang tidak menyatu.

Kemudian bani Asad memberitahuku tentang Islam. Jika benar

demikian, maka aku telah tersesat dan sia-sialah usahaku."

ai.l;:it?iA &jrlLilt** #'J\ q u:Uu a.G r
,4 & oq, JQt>E'j ,tu ,

6454. Dari Aisyah, dia berkata, "Keluarga Muhammad SAW

tidak pemah kenyang dengan makanan gandum selama tiga malam

berturut-turut semenjak tiba di Madinah sampai beliau wafat."

*j {ri' e # Ji',Fi r; :Uu ,i- il' €", a-$.G 
"".; r:*,tG\\\i;" e,t'i

6455. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Tidaklah keluarga

Muhammad SAW memakan dua makanan dalam satu hari, kecuali

salah satunya berupa kurma."

r",i; -l-,1r+;il' &it J';.,;r;;:k 'Uu 
*p f

A.;:r:i-j
6456. Dari Aisyah, dia berkata, "Kasur Rasulullah SAW

adalah terbuat dari kulit dan isinya berupa serabut."
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G,J g irsi;a c'- ;;" ; 16 $L tc ; d"ri fiL
y)L\t ,*Ut *i * ,t"rs ;Jo', ,CG l')b3.).6;;i

t,r,
as * W :ob rsirU,1r,|# & *'; W1 uir'&',

6457. Hudbah bin Khalid menceritakan kepada kami,
Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami, Qatadah
menceriakan kepada kami, dia berkata, "Kami pernah mendatangi
Anas bin Malik saat pembuat rotinya masih berdiri, dia berkata,
'Silakan kalian makan. Aku tidak pernah mengetahui Nabi SAW
melihat roti lembut sampai beliau berjumpa dengan Allah, dan sama

sekali tidak pernah melihat kambing guling dengan kedua matanya'."

,t:rt: *4';5')At * ;U otS |,)v ti- il' e, u.G *
r, Gi';ti,t1 ,it;t, At y C\

6458. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Kami pernah mengalami

selama satu bulan tidak menyalakan api (yakni tidak memasak). (yang
kami punya) hanya kurma dan air, kecuali bila kami diberi sepotong

daging kecil."

1'*g & o\ ei Gt ,i;AA,t,1it akG ?it'-r'*
?rr ,*; it J"y, ?t;.i Gat'sf c'r ib ,f bi * )ryt
,ir:trr'fit t:r;-li 

'U6 ei(l! ak c 
'L"ui 

.'rf t .j #
btt )tA:\i;Lr* *3 ,:)L \t .A ;nt J'y) ok n fi o\

|g,q.i'u 14 *e ht J:" it J?, o:rr,X- t;sj |d6';i
lra -c .i

. Ot' "r1" r
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l.c.t i o ,oJ-f Gt f
'Sl 'r9)'rt'"*isi

^a\ittt ,rla .[rt
t

.t

.eJ-, C

6459. Dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Aisyah berkata kepada

Urwah, "Wahai anak saudaraku, sungguh kami pernah melihat hilal
(bulan sabit) tiga kali dalam dua bulan, dan selama itu di rumah-

rumah Rasulullah SAW tidak pernah dinyalakan api." Aku kemudian

bertanya, "Lalu apa yang menghidupi kalian?" Aisyah berkata, "Al
Aswadaani, yaitu kurma dan air. Hanya saja Rasulullah SAW
mempunyai tetangga-tetangga dari kalangan Anshar yang memiliki
ternak bersusu. Mereka suka memberikan kepada Rasulullah SAW
dari rumah-rumah mereka, lalu beliau memberi minuman itu kepada

kami."

4)e J';:r'Ju iJs to, \,.. ,
4-s dJl 6f)

., | ;. ,
.U Jt J^2,t

6460. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW
pemah berdoa, 'Ya Allah anugerahilah keluarga Muhammad rezeki
berupa makanan'."

Keteranean Hadits:

(Bab kehidupan Nabi SAW dan para sahabatnya serta
berpalingnya mereka dari kemewahan duniawi). Maksudnya, mereka

t,erpaling dari kenikmatan dan kemewahan dunia. Pada bab ini Imam
Bukhari menyebutkan delapan hadits, yaitu:

pertama,:j#Jr iu 4b f F ;16Iv 1,ttu Nu'aim

menceritakan kepada kami sekitar setengah hadits ini). Al Karmani
berkata, "lni mengindikasikan bahwa hadits ini disebutkan tanpa

sanad, yakni tidak maushul, karena bagian lainnya tidak diketahui,
baik itu bagian yang pertama atau pun yang kedua."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan separuh bagian yang

diceritakan oleh Abu Nu'aim itu telah bercampur dengan hadits
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tersebut, namun tampaknya bahwa itu adalah separuh bagian yang

pertama. Mughlathai dan sebagian guru kami memastikan, bahwa
bagian yang didengarnya adalah yang dikemukakan pada bab

"Apabila Seseorang Diundang, lalu Dia Datang, Apakah harus

Meminta lzin?" pada pembahasan tentang meminta izin, dia

menyebutk an, Ji, sQt ,Jtui i.'rbi 6:-r?s ,\s i.'* u:n ,F ij eY
J1.1') t*s i|ltiaj:t ,rri ,f ,"+6 sQi ,\s'i'# sgi ,t';ir A * itt

ii *tA iat ',yt ',ly ,e 6J :'Jui ?n e q '+i ,#) # i'r j; ii,r

rb:-J 4 o;-t.r;ii: :.ri tWLi ;;d*id:i#,6,Jti (Abu Nu'aim

menceritakan kepada kami, Umar bin Dzar menceritakan kepada

kami, dan Muhammad bin Muqatil mengabarkan kepada kami,

Abdullah, yaitu Ibnu Al Mubarak, memberitahukan kepada kami,

Umar bin Dzar memberitahuknn kepada kami, Mujahid
memberitahukan kepada kami dari Abu Hurairah, dia berkata, "Aku

masuk bersama Rasulullah SAW, lalu mendapatkan susu di dalam
sebuah cangkir, maka beliau berkata, 'Wahai Abu Hirr, temuilah Ahlu
Shuffah, panggilkan mereka kepadaku'. Aku kemudian menemui
mereka lalu mengundang mereka. Mereka kemudian datang lantas
meminta izin masuk. Mereka lalu diizinkan, dan mereka pun masuk).

Mughlathai berkata, "Ini bagian yang didengar oleh Imam
Bukhari dari Abu Nu'aim."

Al Karmani berkata, "Ini tidak sampai sepertiganya, tidak juga
seperempatnya, apalagi setengahnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada dua pendapat lain mengenai hal
ini: pertama, kemungkinan redaksi itu dari Ibnu Al Mubarak,
sehingga tidak pasti bahwa itu redaksi versi Abu Nu'aim. Kedua,
redaksi ini diambil dari pertengahan hadits, karena di dalamnya tidak
menyebutkan kisah pertama yang terkait dengan Abu Hurairah, dan

tidak juga bagian akhirnya mengenai keberkahan yang terdapat pada

susu itu.
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Memang yang dipastikan menurut pendapat guru kami dalam

kitab An-Nukat ala lbni Ash-Shalah, sebagai berikut, "Bagian yang

disebutkan dalam pembahasan tentang minta izin adalah sebagian dari

hadits yang disebutkan pada pembahasan tentang kelembutan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, itu adalah yang diceritakan oleh

Abu Nu'aim, baik itu dengan lafazhnya maupun dengan maknanya.

Sedangkan selebihnya yang tidak didengar oleh Imam Bukhari

darinya, Al Karmani mengatakan, bahwa itu disebutkan tanpa sanad

sehingga harus diwaspadai. Hal ini seolah-olah menimbulkan kesan

bahwa maksudnya adalah sanad-nya tidak bersambung lantaran tidak

ada pernyataan bahwa Abu Nu'aim menceritakannya. Tapi itu tidak

harus diwaspadai, karena kemungkinannya adalah sebagaimana yang

dikatakan oleh guru kami, bahwa Imam Bukhari menceritakan itu dari

Abu Nu'aim melalui cara wijadah atat ijazah atau dibawakannya dari

guru lain selain Abu Nu'aim, atau dia mendengar sisa hadits itu dari

seorang guru yang mendengarnya dari Abu Nu'aim.

Berdasarkan dua kemungkinan terakhir ini, saya

rnenyebutkannya dalam kitab Ia'liq At-Ta'liq, saya meriwayatkannya

dari jalur Ali bin Abdil Aziz, da.'i Abu Nu'aim secara lengkap. Dari
jalurnya ini, Abu Nu'aim meriwayatkannya dalam kitab Al
Mustakhraj, Al Baihaqi dalam kitab Ad-Dala'il dan An'Nasa'i dalam

kitab,4s-Sznan Al Kubra, dari Ahmad bin Yahya Ash-Shufi, dari Abu

Nu'aim, secara lengkap. Saya juga berhasil mengumpulkan orang

yang mendengar dari Umar bin Dzar, gurunya Abu Nu'aim, di

antaranya: Rauh bin Ubadah yang diriwayatkan oleh Ahmad darinya

dan Ali bin Mushir. Dari jalumya dinukil oleh Al Isma'ili, Ibnu

Hibban di dalam Shahih-nya dan Yunus bin Bukair meriwayatkannya.

Dari jalurnya juga, At-Tirmidzi, Al Isma'ili, A1 Hakim dalam kitab Al
Mustadrak dan Al Baihaqi meriwayatkannya. Nanti, akan saya

sebutkan faedah tambahan yang terdapat dalam riwayat-riwayat

mereka.

Kemudian Al Karmani menjawab tentang peringatan yang
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diklaimnya itu, sebagai berikut, "Imam Bukhari berpatokan kepada

apa yang disebutkannya di dalam pembatrasan tentang makanan, yaitu

riwayat dari Yusuf bin Isa, karena mendekati setengah hadits ini.

Kemungkinan yang dimaksud dengan "setengah" di sini adalah yang

tidak disebutkannya di sana. Sehingga secara keseluruhan,

sebagiannya disandarkan kepada Yusuf dan sebagian lairmya kepada

Abu Nu'aim."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sanad Yusuf berbeda dengan Abu

Nu'aim hingga Abu Hurairah. Maka, yang diperingatkan itu kembali

kepada kekhususan jalur Abu Nu'aim, karena di awal pembahasan

tentang minuman dia mengatakan, !j 'rb)13:$ ,;e'i'r.ir"i$:r,
"r4; 4*1 iS'6 ,a-i-,a gj c \)v e,i * ,*it ,Y (usuf bin Isa

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fudhail menceritakan

kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia

berkata, "Aku mengalami kelaparan). Setelah itu, dia menyebutkan

ceritanya ketika menanyakan tentang suatu ayat, dan ketika Rasulullah

SAW lewat, dan di dalamnya disebutkan, '1rt,';b ,*i jl.rfr'J&Jl'6

v :Jri'j ,'+U.F ,f 'u (Beliau kemudian berangkat bersamalat ke

rumahnya, lalu menyuruh untuk menyuguhkan susu secangkir besar,

maka alru pun meminumnya, kemudian beliau berkata,

"Kembalilah.")

Demikian yang diceritakannya tanpa menyebutkan kisah

tentang Ahli Shuffah, dan tidak pula yang terkait dengan keberkahan

yang terjadi pada susu tersebut. Kemudian di bagran akhirnya

disebutkan perbincangan yang terjadi antara Abu Hurairah dan Umar,

yang mana Umar menyesal karena tidak mengundangnya. Dengan

demikian, tampaklah perbedaan antara kedua hadits dan kedua sanad-

nya itu. Sedangkan tentang redaksinya di salah satu jalur

periwayatannya, ada bagian tambahan yang cukup panjang yang tidak

disebutkan pada jalurperiwayatan Abu Hazim.
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[*- ovf ?;:j, $bl pot*o Abu Hurairah berkata). Dalam

riwayat Rauh, Yunus bin Bukair dan lainnya disebutkan dengan

redaksi, ;;l j: * "+q, cii,t- lu"iahid menceritakan kepada kami

dari Abu Huirarah)

'$\\it f ,gii' il llttan yang tidak ada sesembahan kecuali

Dia). Demikian yang disebutkan dalam mayoritas naskah, yaitu

dengan membuang huruf iar yang berfungsi sebagai partikel sumpah

(yakni 1). Dalam riwayat kami dibac a khafadh f.irr;. SeUagian mereka

menceritakan boleh dibaca nashab (bq.

Ibnu At-Tin berkata, "Diriwayatkan kepada kami dengan

nashab."

Ibnu Jinni berkata, "Jika partikel sumpatr dibuang, maka isim

setelahnya menjadi nashab karena diperkirakan ada fi 7 (kata kerja).

Di antara orang Arab ada yang membacanya dengan nama Allah saja

tanpa menyertakan huruf jar, sehingga dia mengatakan, "y|'-l,'t')'

(Demi Allah, sungguh alat akan berdiri). Hal ini karena sering

dipergunakan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Dalam riwayat Rauh, Yunus bin

Bukair dan lainnya disebutkan dengan wau diawalnya (iirri), sehingga

jelas alasan dibaca j ar.

L'it'u ,"")ri * q*'Jre\' (Aht menempelkan lambunglat

di atas tanah karena lapar). Maksudnya, menempelkan perutku ke

tanah. Tampaknya ia memanfaatkan cara itu sebagaimana ia

memanfaatkan ganjalan batu pada perutnya. Atau ini adalah ungkapan

kiasan ketika dia jatuh ke tanah lantaran pingsan seperti yang

disebutkan dalam riwayat Abu Hazim di awal pembahasan tentang

makanan, 'z-': 'frt;;r6 .7ri.iir 'n'#;,>iN 6e*udian aht berjumpa

dengan (Jmar bin Khaththab, lalu aku minta dibacakan suatu ayat).
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Setelah itu dia menceritak:lnnya, dan mengatakan, ;r-li *',#"i
,rii ob Pt * in'& lt J?3$$ ,9iJq {salt;2,,ft,P o\*
(Aku kemudian berjalan tidak iauh, hingga alat jatuh tersungkur

dengan wajahht karena sangat lemas dan lapar. Tibaaiba Rasulullah

SAW berada di deleat kepalaku).

Dalam hadits Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairatr yang

akan dikemukakan pada pembatrasan tentang berpegang teguh dengan

Al Kitab dan As-Sunnah disebutkan, ,,-:it'1,J.|,t;\';r $-tt6
ejl 6;-,f * *l # eun;i,i,# ,,,ro# gl,.,,,',r-rii*4$

L'$t ile, tJii'At (Sungguh alru melihat diriht benar-benar

tersungkur pingsan di antara mimbar dan knmar [Nabi SA\A karena

lapar. Lalu seseorang datang dan menempelkan knkinya di leherku. Ia

menganggap diriku gila, padahal aku hanya kelaparan\. Sedangkan

dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari jalur Al Walid bin Rabah, dari Abu

Hurairah disebutkan , ;;. ;;.Li'*" # o'e 
'of: ,fut fi'U *

ly\tj4 z;Jr??: es.O (Alcu termasuk golongan Ahlu Shuffah. Alat

pernah pingsan di antara rumah Aisyah dan Ummu Salamah lcarena

lapar).

Selain itu, telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan

tentang Keutamaan Ja'far, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah,

,# #.Pt *tn' ,.,p !, l?;iiic3. ,ilt {oo" sungguh atat

berharap Rasulullah SAI{ dapat mengenyangkan perutlat), dan d]

dalamnya disebutkan, 'ts{-\"Ck ot, ,L*;r, ;r2 ugnur*'errJl'.-*

,# ,f. 4ll;- tF q'dt'{ti h}t (Aku pernah mengganial perutht

dengan batu kecil lwrena lapar, dan aku pernah meminta dibacakan

ayat kepada seorang lakiJaki padahal aku telah mengetahui ayat itu,

dengan malrsud agar dia kembali bersamamu lalu memberilnt

makanan). Dalam riwayat ini, At-Tirmidzi menambatrkan redaksi,

Lf Jtg +! ,p ,#-i, /,t 4n'fr Lj'L r-i1 'ck3 (Dan ketika
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aku bertanya kepada Ja far bin Abi Thalib, dia tidak menjawabku

hingga membawaht ke rumahnya).

{y:it'H,*.o* ,;nsr'&\'*by1 loon sungguh aku

mengikat batu pada perutlru karena lapar). Dalam riwayat Ahmad

dari jalur Abdullah bin Syaqiq disebutkan , 'j ,|lui ,bi;* €) € 
"-Ui'ilii s:,';i os'ot ;? ,:^i:" er'€-6*'4" 6 i{li tJPi & Sl nt A1;

iiJ F.l4).n;j,,;!&-'j ,* ebi ,* e,'41;dt (Aku pernah

tinggal bersama Abu Hurairah selama setahun, dia berkata,

"seandainya engkau melihat kami, sungguh salah seorang dari kami

pernah mengalami hari-hari dimana dia tidak mendapatkan makanan

yang dapat menegakl<an punggungnya, sampai-sampai salah seorang

dari knmi mengambil batu untuk mengganjal perutnya, kemudian

diiknt dengan pakaiannya agar punggungnya tegak.")

Para ulama berkata, "Manfaat mengikatkan batu adalah untuk

membantu tubuh tetap tegak, atau mencegah masuk angin karena tidak

ada makanan di dalam perut. Selain itu, batu yang ditempelkan

seukuran dengan perut sehingga rasa lemasnya berkurang. Atau

dengan dinginnya batu, dapat mengurangi panasnya rasa lapar."

Al Khaththabi berkata, "sebagian orang menganggap bahwa

kata'y.,Ar (batu) merupakan kesalahan tulis dari para periwayat. Yang

benar adalah Fiit bentuk jarnak dari kata 'ap;it 
Qkat pinggang).

Orang yang pernatr tinggal di Hijaz mengetahui bahwa kata

';.;St (batu) adalah bentuk tunggal daniir-++)l. Dan bila kelaparan

menimpa dan perut seseorang kosong sehingga tidak memungkinkan

untuk menegakkan tubuh, maka ia mencari lempengan batu tipis

seukuran telapak tangan atau lebih besar sedikit, lalu diikatkan pada

perut. Dengan begitu tubuhnya bisa tegak. Ungkapan 'menempelkan

lambung ke tanah' mendekati pengertian ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pengingkaran semacam ini telah

tentu
t
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lebih dulu dikemukakan oleh Abu Hatim bin Hibban di dalam Shahih-

nya. Kemungkinan Al Khaththabi juga memberi isyarat ke arah yang

sama. Ungkapannya telah saya kemukakan pada bab '?eringatan bagi

Orang yang Ingin Puasa Wishal'pada pembahasan tentang Puasa.

'+ o:i'X- ,t)Jt F.e-P * t;- oui ui (Sungguh pada suatu

hari aleu duduk di ialan yang biasa merekn lalui saat keluar dari

beliau). Kata ganti orang ketiga tunggal pada kata q kembali kepada

Nabi SAW, sedangkan sebagian sahabat yang dimaksud adalah

sahabat yang jalan rumahnya menuju masjid adalah satu jalan'

,# irdL c-{ *'ALi F n'p (Latu Abu Bakar tewat,

maka alru bertanya kepadanya tentang satu ayat di dalam Al Qur'an.
Sebenarnya aku tidak bertanya kepadanya kecaali supaya dia

mengenyangkanku). Kata'#- dibentuk dari kata L*--lt (kenyang).

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi,

(Supaya dia mengajakku). Maksudnya, memintaku mengikutinya

untuk memberiku makanan. Demikian juga redaksi yang disebutkan

dalam riwayat Rauh dan mayoritas periwayat.

'#- 
€j'p (Namun dia terus berlalu dan tidak melakukan

[apa yang aku harapkanJ).Maksudnya, tidak memberiku makanan,

atau tidak memintaku untuk mengikutinya.

* €)7 ;- (Sampai (Jmar melewatilat). Ini mengisyaratkan

bahwa dia tetap di tempatnya setelah Abu Bakar berlalu hingga Umar

lewat. Dalam kisah Umar, ada perbedaan ungkaparr., #, (untuk

mengenyangkanla) bila dikaitkan dengan sebelumnya, dan ada

tambatran redaksi dalam riwayat Abu Hazim ,"* q;;ii'otr;'Sli
(Lalu dia memasuki rumahnya, kemudian membukaknnnya untukht).

Maksudnya, membacakan apa yang aku tanyakan kepadanya. Udzur

Abu Bakar dan Umar ketika itu adalah memahami pertanyaan Abu

Hurairah secara zhahirnya, atau mereka memahami apa yang

FATIil'L BAARI - 185



dimaksud, namun saat itu mereka tidak mempunyai makanan yang

bisa diberikan.

Dalam riwayat Abu Hazim disebutkan tambatran, bahwa Umar

menyesal karena tidak mengundang masuk. Abu Hurairah ke

rumahnya, U 3& grbi os icu! iirr ii ,'d aii i'-f $ ,:;&'c5)t

fr lfemudian aku berjumpa dengan (Jmar, lalu aku menceritakan itu

kepadanya, lalu alat berkata, "Allah telah menyerahknn itu kepada

orang yang lebih berhak daripada engkau, wahai Umqr'') Di

dalamnya disebutkan , ft'P J.o:ili'ot'u tt"*i |$lil o'iilh'il5
(Demi Allah, sungguh alru memasukknnmu [ke dalam rumahku]

adalah tebih aku sukai daripada aku memiliki unta merah).

Ini mengesankan batrwa saat itu dia mempunyai makanan yang

bisa diberikan kepada Abu Hurairah, namun Umar tidak memahami

apa yang diisyaratkan oleh Abu Hurairah, yaitu meminta agar diberi

makanan. Hal ini menguatkan pendapat yang pertama. Sebagian guru

kami mengingkari bahwa hadits ini berasal dari Abu Hurairah, karena

sangat tidak mungkin Abu Hurairah mengkritik lJmar, dan itu sangat

tidak mungkin.

4 etJ'r14:tt'#i;*t*vht,k nr,a' i sr; i
(Kemudian Abu Al Qasim SAW lewati di depanla+ lalu tersenyum

ketika melihatlat, dan beliau mengetahui apa yang ada dalam hatilat).

Abu Hurairah berdalil dengan senyumnya Nabi SAW, batrwa beliau

mengetahui apa yang tengah dialaminy4 karena senyrman itu

terkadang mengungkapkan ketakjuban terhadap sesuatu, dan kadang

sebagai bentuk keramahan terhadap orang yang diajak tersenyum.

Namun karena kondisi tersebut bukan sesuatu yang menakjubkan,

maka lebih kuat diartikan dengan kemungkinan yang kedua.

,r+t GU'i (Dan apa yang tersirat di waiahht). Seolah-olatr

dari wajah Abu Hurairah beliau mengetahui perihalnya yang sedang

membutuhkan sesuatu untuk menghilangkan rasa lapamya. Dalam
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riwayat Ali bin Mushir dan Rauh disebutkan dengan redaksi, 6 Jfi
,4 ii v.Ft ttt (Dan beliau mengetahui apa yang tersirat di wajahku

atau dirilat). Redaksi ini disebutkan dengan ragu-ragu.

i',-;:j r;( u; ,d jf f (Kemuaian beliau bersabda kepadatat,

"Wahai Abu Hurairah.') Dalam riwayat Ali bin Mushir disebutkan,
', i ,J(i (Beliau kemudian bersabda,"Abu Hirr.") Sedangkan dalam

riwayat Rauh disebutkan,'.e qi : Jt;i (Beliau kemuidan bersabda,

"Wahai Abu Hirr. '). Redaksi yang disebutkan dengan bacaan nashab

cukupjelas. Sedangkan dengan bacaan rafa'adalah dialek orang yang

tidak mengetahui julukan, atau sebagai kalimat tanya, 9:e tj'c-Jt
(Engl<nu Abu Hirr?)

Kata 
,..+ 

adalatr bentuk perubahan ism muannatas kepada

mudzakkar, dan bentuk tashghir kepada takbir., Karena julukan

aslinya adalah i;* i, yaitu bentuk tashghir dari kata I), sedangkan

'e A adalah bentuk mudzakkar mukabbar. Sebagian ulama

menyebutkan bahwa boleh membaca huruf ra' tarrpa tasydid secara

mutlak. Berdasarkan hal ini maka huruf ra' tersebut boleh dibaca
sulan.

Sementara itu dalam riwayat Yunus bin Bukair disebutkan,
lz'.-;:) A,j;i (Beliau lcemudian bersabda, "Abu Hurairah?,).

Maksudnya, engkau Abu Hurairah? yakni sebagai kalimat tanya
sebagaimana yang telatr saya singgung tadi.

irt')\ ',ji!j,i-ii (Alat menjawab, ,,Labbaik wahai

nosulutloh.') Demikian redaksi yang disebutkan tanpa menyertakan
kata seru. Dalam riwayat Ali bin Mushir disebutkan dengan redaksi,
!;-rr,Ji )t l'-.3|', Lj tljJ ,'olii 1,1*, menjawab, ,,Labbaik wahai

Rasulullah wa sa'daik.'")



'6*Jy 1t*utt aft ). Maksudnya, susullah atau ikutlatr.

tr,ai-*igg Aj (Beliau pun beranjak, maka aku pun mengikutinya).

Dalam riwayat Ali bin Mushir disebutkan dengan redaksi, '^ Jt$t

(Malca aku pun mengilaili beliau).

yi lfemudian beliau masuk). Ali bin Mushir menambahkan

redaksi, #i Al.(Ke rumah keluarganya)

iiL-:6 (Lalu aku meminta izin). Abu Hurairah menggunakan

ungkapan seperti itu untuk menghormati hak penghuni rumah. Dalam
riwayat Ali bin Mushir, Yunus dan lainnya disebutkan dengan redaksi,

Uiiiti (Lalu aku meminta izin).

S;n'J iriU (Maka aku pun diizinkan. Kemudian beliau

masuk). Demikian redaksi yang disebutkannya. Kemungkinan ini
adalah pengulangan redaksi karena adanya pemisah, atau berfungsi

sebagai penegasan. Dalam riwayat Ali bin Mushir disebutkan,',:jti'-j

(Kemudian aku masuk). lni cukup jelas.

gn e 4 +i (Lalu beliau mendapati susu di dalqm cangkir).

Dalam riwayat Ali bin Mushir disebutkan dengan redaksi, *r; titl

gn o1 (Ternyata ada susu di dalam cangkir). Sedangkan dalam

riwayat Yunus disebutkan dengan redaksi, #jlt ',H v,Li *g ltatu
beliau mendapati cangkir berisi susu).

tolifr i 'i;|'u ,jrB, (Beliau kemudian bertanya, "Dari mana

susu ini?') Rauh menambahkan dalam riwayatnya, ;3 (Kalian

memperoleh). Sedangkan dalam riwayat Ibnu Mushir disebutkan

dengan redaksi, ftii 8',itb ,#\ lui laenau kemudian bertanya

kepada keluargonya, "Darimana kalian memperoleh susu ini?")
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ljri ji'oat-iui;rui tjv lueretra menjawab, "Fulan 
-atau

Fulanah- menghadiahknnnya untukmu.'). Demikian redaksi yang

disebutkan namun disertai dengan keraguan. Selain itu, saya belum

menemukan nama orang yang memberi hadiah tersebut. Dalam

riwayat Rauh disebutkan dengan redaksi, pyi ii \i"ori r:i erri( (Fulan

atau keluarga Fulan menghadiahkannya kepada &irc). Sementara

dalam riwayat Yunus disebutkan dengan redaksi, ly-i $ evni (Fulan

men ghadiahkannya kepada kita).

'iiL-t f-i;l ',yit eergilah kepada ahli shuffatr). Demikian

yang disebutkannya. Dalam riwayat Rauh disebutkan dengan redaksi,
'd,hiy (fergilah).

PU,Ii )qblbia, pir:,la (Abu Hurairah berkata, "Ahtu

shuffah adalah tamu-tamu Islam.") Kata jr-i tiaak disebutkan dalam

riwayat Rauh. Semestinya kata ini disebutkan karena kalimat ini
adalah perkataan Abu Hurairah. Dia mengatakannya sebagai

penjelasan tentang perihal Ahlu Shuffah dan sebab mereka diundang.

Sebab Nabi SAW biasa memberikan sedekatr yang datang kepada

beliau dan menyertakan mereka dalam hadiah yang diberikan kepada

beliau secara khusus. Bagian ini disebutkan di awal hadits dalam

riwayat Yunus bin Bukair, dengan redaksi yang berasal dari Abu

Hurairah, iirrl ,Jr-i ri,J^( * oiit-, ,t tli Jt:;bifu,,yl'o,g ;Jtt
.aa,

1-i Jlill t $:iJt (Ia berkata, "Ahlu Shuffah adalah tamu-tamu Islam,

merelra tidok tinggal bersama suatu keluarga dan tidak memiliki
harta. Demi Allah yang tidak ada sesembahan kecuali Dla). Hal ini
mengisyaratkan bahwa Abu Hurairatr termasuk ahli shuffah.

)Uli Fi & oi\t-l (Mereka tidak tinggat bersama suatu

keluarga dan tidak memiliki harta). Dalam riwayat Rauh dan

mayoritas disebutkan dengan kata / sebagai ganti ,,lt.
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*i ,)b li (Serta tidak tinggal bersama seseorang). Maksud

ungkapan yang disebutkan secaxa umum setelah sebelumnya

diungkapkan secara khusus berarti mencakup kerabat, teman dan

sebagainya. Dalam hadits Thalhah bin Amr yang diriwayatkan oleh

Ahmad, Ibnu Hibban dan Al Hakim disebutkan , J|{ ti\Sz}r oS
'Ji U-.p 'i tiJ 'ip 

,* ,:l e'f - u)'i osi *i * lur j; u;tr
elL-tt ?6ei { @ito ada orang yang datang kepada Nabi SAW dan

mempunyai kenalan di Madinah, malca dia tinggal bersamanya. Tapi

bila tidak mempunyai kenalan, maka dia tinggal bersama ahli
Shuffah). Sedangkan dalam Mursal Yazid bin Abdillah bin Qusaith
yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad disebutkan, 1 olji -;Veliat'Jii oti

i* 14 ,sl? r .+;ir G ols-rjgi' ,{4 )irt (Ahtu Shuffah adatah

orang-orang miskin yang tidak memiliki tempat tinggal. Mereka tidur
di masjid, dan tidak ada tempat tinggal mereka selain itu).

Selain itu, dia pun meriwayatkannya dari jalur Nu'aim Al
Mujmir, dari Abu Hurairah, $'?-; ta f r'S1 &t,fu, fi n*.i,#iiil fiJt,r-r,y ;v ,:a,ui*la h, & g, l.n,
,'o-i6 ,%$ "l5'*i *h, *H'g.q, ,iki'ri l\i'rit* g
.r":-;ir ,-, riu ,i'6 gj,$$ gt* termasuk Ahtu shuffuh. Apabila

berada di sore hari, lami mendatangi Rasulullah SAW, lalu beliau
menyuruh setiap orang sehingga membawa satu orang atau lebih,

hingga tersisa sepuluh orang, atau larang, atau lebih. Lalu Nabi SAW

membawakan maknn malamnya, lantas kami makan malam bersama

beliau. Setelah kami selesai, beliau bersabda, "Tidurlah kalian di
masjid.') Sebelumnya" telatr dikemukakan pada bab "Tanda-tanda

Kenabian" dan yang lainnya, dari hadits Abdunahman bin Abu Bakar,

a:r:e olg u :J'it';-t * 1r' .rla ;!"t:ii ,itVi *v t3t'k geLt a6bi'oi
#tr. i,iifi ;;JiI'?ti'(Bahwa ohli Shuffah adalah orang-orang miskin,
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dan bahwa Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa memiliki makanan

untuk dua orang, maka hendaknya membawa yang ketiga.')

Abu Nu'aim juga mengemukakan dari Mursal Muhammad bin

Smr dalam kitab At Hityah, ';t & $'{j *it,& }' J'i|3o,9

, .# Sur',yt,t,Flur,y!1, *ti,y.(,,*i u /,3,y. :,.l/a, !6ei'u L$

i'.*;t ,P (Apabila Rasulullah SAW telah selesai shalat, beliau

membawa ahli Shulfah di antara para sahabatnya. Maka ada orang
yang membawa satu orang, ada yang membawa dua orang, hingga

disebutkan sepuluh orang). Ia pun meriwayatkannya dari hadits

Mu'awiyah bin Al Hakam dengan redaksi, iftit,,J2 l' Ji.;g Yi Ei.

'q. & aftdiir1 ,#1,i.1ra1i b h:jt t h jt'+i,tr ,ia, G p,
d; itb 6_,Jut ,irt j;ty:y iJui ,qe pj * il' .p ), l?:ri f"i e
t::1 ?, (Ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW di serambi

masjid, beliau mengarahkan seorang laki-laki dengan seorang laki-
laki dari golongan Anshar, ada juga dua orang laki-laki dan tiga
orang laki-laki, hingga ketika alru berada di antara empat orang,

sementara Rasulullah SAW yang kelimanya, beliau kemudian

bersabda, "Berangkatlah bersama kami." Setelah itu beliau

bersabda, "Wahai Aisyah, berilah kami makan malam.")

(*,*|)}tJJ- lt dt\c;."u*'Ai s1(Bila ada sedekah yang

datang kepada beliou, maka beliau mengirimkannya kepada mereka

dan beliau tidak mengambil sedikit pun darinya). Maksudnya, tidak
mengambil sedekah tersebut untuk keperluan dirinya. Dalam riwayat

Rauh disebutkan dengan redaksi, i:: W'4- rt (Dan beliau tidak

memakan sedikit pun darinya). Dia juga menambatrkan redaksi, i-j1
W'6f *l- (Dan beliau tidak ilatt bersama mereka dalam [mengambilJ

sedelrah tersebut).

Ai'#"tiWabi} edl p:t1"r;-* aiflg (Dan bita hadiah
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dikirimkan kepada beliau, beliau pun mengundang merela, lalu

mengambil bagian darinya dan membagikan hadiah tersebut kepada

mereka). Dalam riwayat Ali bin Mushir, disebutkan,'n{f;j (Dan

menyertakan merefta),dan dia menyebutkan, $ ti tifi.1pada sedekah

itu, atau dari sedel<nh itu). Namun redaksi ini disebutkan dengan ragu-

ragu. Sedangkan dalam riwayat Yunus disebutkan, '';;!jti'i:tZlt

(Sedekah dan hadiah). Penjelasan tentang hal ini telatr dikemukakan

pada pembahasan tentang zakat dan yang lainnya, bahwa Nabi SAW

menerima hadiah dan tidak menerima sedekatr.

Sementara itu dalam pembahasan tentang hibah telah

dikemukakan hadits Abu Hurairatr secara ringkas, dari riwayat

Muhammad bin ziyad darinya, 16r!,tt,Pt * io' ,p u3r if
o.Q.J'p ,t-#'Jli,fi ;stt lt ,rF ,y:e&\.J'6i* ,P o$ ,'{e'Ja

'#J J-i-6 (Apabila Nabi SAW dibawaknn makanan, beliau

menanyakannya, bila dikntakan bahwa itu adalah sedekah, maka

beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Makanlah," dan beliau

sendiri tidak ilai makan. Dan bila dikataknn hadiah, makn beliau

menepuk tangannya, lalu makan bersama mereka).Imam Ahmad dan

Ibnu Hibban meriwayatkan dari jalur ini, *i f 'n 
ttu;l $ gita

dibawakan makanan dari selain keluarganya).

Jika hadits ini dipadukan dengan hadits bab ini, maka

kesimpulannya bahwa hal itu terjadi sebelum dibangunnya Shuffah

(serambi masjid). Kemudian sedekah biasanya dibagikan kepada

orang-orang yang berhak menerimanya, dan Nabi SAW memakan

hadiah bersama para sahabatnya yang hadir. Abu Nu'aim

meriwayatkan dalam kitab Al Hilyah dafl Mursal Al Hasan, dia

berkata, c;'l:,iir o6;b).la$t Caibii. lSebuah serambi dibangun

di masjid untuk golongan lemah kaum muslimin). Kemungkinan hal

itu karena perbedaan dua kondisi, yaitu hadits bab ini diartikan ketika

tidak ada seseorang yang datang kepada beliau, maka beliau

I92 - FATHUL BAARI



mengirimkan sebagian hadiah itu kepada para penghuni Shuffatr, atau

mengundang mereka kepada beliau sebagaimana ytrry disebutkan

pada hadits bab ini. Dan bila ada seseorang yang sedang menyertai

beliau, maka beliau menyertakannya dalam hadiah itu, namun jika
masih ada sisa maka beliau mengirimkannya kepada para penghuni

Shuffah atau mengundang mereka. Sedangkan dalam hadits Thalhah

bin Amr yang telah saya kemukakan disebutkan, ,^itat SlWU*i

f 'u! li,F *t {p h' .p il' J:yib W *f- osty1'cj,i
cpet,SS ; (Dan alu termasuk orang-orang yang suka singgah di

Shuffah, lalu alru bertemu dengan seorang pria secara tidak sengaja.

Rasulullah SAIY lrctil(a itu menyalurlran satu mudd larrma untuk dua

orang l<epada kami setiap hari). Sementara dalam riwayat Ahmad

disebutkan, t''uY #,F S.t ri|o(t ,ht't *t, G i;t 6*"
kemudian singgah di Shufah bersama seorang laki-laki, lalu aku

berbagi dengannya setiap hari satu mudd larma).

Ini juga diartikan dengan beragamnya kondisi. Pada mulanya,

beliau mengirimkan apa yang beliau terima kepada ahli Shuffah, atau

mengundang merekq atau membagi mereka kepada para sahabat yang

datang jika makanan yang beliau terima tidak mencukupi. Setelah

ditaklukkannya Fadak dan lainnya, maka ditetapkan kurma untuk
mereka setiap hari sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat
terakhir tadi. Nama-n:rma piua penghuni Shuffatr pernah dihimpun

oleh Abu Sa'id bin Al A'rabi, lalu diikuti oleh Abdunahman As-

Sulami dengan menambatrkan sejumlah nama. Kemudian Abu Nu'aim
memadukan keduanya di awal kitab Al Hilyah dan menyebutkan

semua nama ahli Shuffatr. Dalam hadits Abu Hurairah yang telah

dikemukakan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian

disebutkan batrwa mereka berjumlatr 70 orang.

Sebenarnyq ini bukan jumlatr mereka secara pasti, akan tetapi
jumlah yang ada saat kisatr itu terjadi, karena jumlatr mereka

seluruhnya lebih banyak dari itu seperti yang telah kami jelaskan

l

l

i
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mengenai beragamnya perihal mereka.

i't l.t ;r!t (Maka hal itu membuatku merasa terusik). Dalam

riwayat Ali bin Mushir disebutkan tambahan redaksi, )fi1 (Demi

Allah\.lni mengisyaratkan batrwa sabda beliau sebelumnya, uJ. P3i
(Panggilkan mereka untukku) menjelaskan hal itu.

t -6 (Afu kemudian berkala). Maksudnya, aku bergumam di

dalam hati.

if r r.f 6j (Apalah artinya susu ini). Maksudnya, yang hanya

sebanyak ini.

ziLlr,pf e (Jntuk ahlu shuffaft). Huruf wawu pada rj'r

berfungsi menghubungkan sesuatu yang tidak disebutkan secara

redaksional. Dalam riwayat Yunus disebutkan tanpl huruf wawu, darr

dalam riwayatnya disebutkan tambahan, d\ d:r"tt r5i 1 (Sedangkan aku

adalah utusan beliau kepada mereka). Sementara dalam riwayat Ali

bin Mushir disebutkan, f.irt J';)j t-ti'1 ,-iLl fi n l/tr r.i-i &';-t't
(lvlana cukup susu ini untuk ahli Shu/fah, alru dan Rasulullah?). Kata

,1t )?':dibaca kasrah karena dianeksasikan kepada zlLlt f(. got.l,

juga dibaca rafa' (dhammah)'9-i; !, J_rji il1(sementara alat dan

Rasulullah bersama mereka).

ya. ot"i t? ,;rt ;b'U'ei oi r'tl * : (Dan aht berharap

*"ndopo:,tl*n susu ini walau seteguk untuk menguatkan tubuhku).

Dalam riwayat Rauh ditarrbatrkan redaksi, dt'Et- (Untuk hari dan

malamlar).

;t+ ,if (Setelah dia datang). Maksudnya, orang yang beliau

suruh untuk mencarinya. Sedangkan, dalam riwayat mayoritas

disebutkan dengan bentuk jama15, l.rl* t59 (Setelah mereka datang).
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,-'y,i (Beliau menyurthla). Maksudnya, Nabi SAW

menyuruhku.

l4*bl Ljitli (Lalu ahr membeikan kepada mereka).

Tampaknya, Abu Hurairah mengetatrui kebiasaan itu, karena dia

senantiasa menyertai dan melayani Nabi SAW. Dalam judul kisah

hidup Ja'far,telatr dikemukakan hadits Thalhatr bin Ubaidullah, f irf
w Pt * h, & l' )"t't !5u- uti ,J6 lt 'n',yi I t$:r, i;:j'
'st1t (Abu Hurairah adalah orang miskin yang tidak mempunyai

keluarga dan tidak memiliki harta. Ia senantiasa berkeliling bersama

Rasulullah SAW kemana pun beliau berkeliling). Imam Bukhari

meriwayatkannya di dalam kitab Tarikh-nya. Sementara dalam

pembatrasan tentang jual-beli dan yang lainnya juga dikemukakan dari

jalur lainnya, dari Abu Hurairah disebutkan , J:;)'??i WilY rS

,+ #.tir& hr k y @ht adalah orans miskin yang

senantiasa menyertai Rasulullah SAW untuk mengenyangkan

perutku). Selain itu, dalam riwayat Yunus bin Bukair disebutkan,

J +*i'oi h\i* ui,+,#-'oi,;aci |p*'olsi t:i n:;*i
,#- (Lalu beliau akan menyuruhlu mengelilingkannya kepada

merelra, mudah-mudahan alcu juga memperoleh bagian darinya, dan

aku memang berharap bisa mendapatkan bagian yang mencularyilat

darinya). Maksudnya, bagran yang dapat menghilangkan lapar hari

itu.

i-!' ,:i 'u.t li bi 
'? 

ts(Mudah-mudahan susu ini sampai

juga kepadalat). Maksudnya, setelah susu mencukupi mereka

giliranku pun tiba. Al Karmani me,ngatakan, bahwa kata ur-i adalah

tambahan.

't Lyt'*bt !, *b btii @ast pula, tidak ada alasan

kecuali menaati Allah dan menaati Rasul-Nya). Ini mengisyaratkan
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kepada firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 80, 'rit J?11 *- i
&r ir-L( (Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah

menaati Allah).
. t\2, '. o tt '

d*'-i il#ii (Aht kemudian pergi menemui mereka lalu

memanggil mereka). Al Karmani berkata, "Secara zhahir,

menunjukkan bahwa mendatangi dan memanggil ahli Shuffah itu

setelah memberi susu, namun sebenarnya tidak demikian."

Kemudian dia mengulasnya, batrwa makna ucapannya, \il'cjb
'e4*|9bi (lalu aku memberikan kepada merekn) adalah penyempurna

kalimat, t]tj $$ 11it* mereka datang). Maknanya, nanti bila mereka

telah datang.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, itulah konteks yang sebenamya.

r.-i' 'H'#; irt3J6;nJ o;lt.relii;:"6 rfili lueretrn

lremudian datang lalu meminta izin, dan mereka pun diizinkan.

Setelah itu mereka mengambil tempat duduk di dalam rumah).

Maksudnya, masing-masing telah duduk di tempat yang layak. Saya

belum menemukan jumlah mereka saat itu. Sebelumnya, telah

dikemukakan hadits pada bab masjid di awal pembatrasan tentang

shalat, dari jalur Abu Hazim, dari Abu Hurairah, !6bi'C9'ibp U-1:)

'iLlt (Aku metihat tujuh puluh orang dari kalangan penghuni

Shuffah).lni mengesankan bafiwa jumla]r mereka lebih banyak dari

itu. Di sana juga telah saya sebutkan, bahwa Abu Abdurratrman As-

Sulami, Abu Sa'id Al A'rabi dan Al Hakim telah menghimpun nama-

nama mereka, dan masing-masing menyebutkan dari mereka yang

tidak disebutkan oleh yang lain. Sementara Abu Nu'aim

menggabungkan semuanya hingga jumlatr mereka hampir mendekati

seratus orang. Namun riwayat yang menyebutkan lebih banyak dari itu

tidak valid.

196 _ FATIIUL BAARI



Abu Nu'aim banyak menjelaskan hal itu, dia berkata, "Jumlah

Ahli Shuffah itu tidak tetap, tergantung kondisi mereka. Kadang

mereka berkumpul hingga jumlahnya banyak, dan kadang berpencar

lantaran perang, bepergian atau lainnya hingga jumlahnya sedikit.

Dalam kitab Awarif As-Sahrawardi disebutkan bahwa jumlah mereka

400 orang."

'e;j [ , 
jri6 (Beliau bersabda, "ll'ahai Abu Hirr!') Dalam

riwayat Ali bin Mushir disebutkan,i;-i A irlui (Beliau bersabda,

"Abu Hurairah!') Penjelasan tentang hal ini telatr dikemukakan

sebelumnya.

l"ci;.j'il pa^Uittoh fsusu ituJ lalu berikan kepada merekn).

Maksudnya, cangkir berisi susu itu. Dalam riwayat Yunus disebutkan

dengan redaksi seperti itu.

,E!)t *bt6 ,Eair *\i-; ,s1i-,p A:H g,|r a*bl 6ku

kemudian memberiknn cangkir itu kepada seorang pria lalu ia minum

hingga kenyang kemudian mengembalikan cangkir itu kepadalat

Setelah itu alru berikan susu tersebut kepada pria lainnya).

Maksudnya, orang yang ada di sebelahnya atau meminumnya secara

bergiliran.

Al Karmani berkata, "Ini menunjukkan batrwa apabila kata

ma'rifah (yakni kata yang menggunakan alif laam ta'rfl diulang

dengan kata ma'rifuh maka ia bukan yang pertama disebutkan."

Sebenarnya tidak demikian, tetapi asal yang menjadi

sumbernya, kecuali ada indikator lain yang menunjukkan bahwa yang

dimaksud adalah selain yang telah disebutkan sebelumnya, seperti

yang terdapat pada redaksi, *i * il' ,,!? dt JI.',>:0AY up lttirggo

akhirnya aku sampai kepada Nabi SAlt), karena ini menunjukkan

bahwa Abu Hurairatr memberikan kepada mereka seorang demi

seorang hingga yang terakhir kali kepada Nabi SAW.
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Yunus disebutkan,

;li Itsl6 rIi- j (Kemudian dikembalilan kepadaht, lalu aku berikan

kepoda yang lainnya). Sementara dalam riwayat Ali bin Mushir
disebutkan,'iH,U'Hj r,q1]l4j,r;yi jrui |:j!,d,,Sg,d)6-ui,jd
LJr* 'fF tS:t ,i; ,?,ti'^lt3'iiei tglj (Beliau bersabda, ',Ambillah

lalu berikan kepada mereka." Maka alat pun memberikan cangkir itu
seorang demi seorang, lalu dia minum. Ketika sudah puas aku
mengambilnya dan memberikannya kepada yang lain, sampai semua
puas minun). Berdasarkan itu, maka lafazh tersebut berasal dari para
periwayat, sehingga pengertiannya tidak bisa ditetapkan berdasarkan

kaidah.

;iii i?,eptii';rt *vb, ,p ,;, jl.+t up @nsga
akhirnya aht sampoi kepada Rasulullah SAW, sementara orang-orang
sudang kenyang semua). Maksudny4 aku memberikan cangkir itu
kepada beliau.

g.?ri],, ilt6 (Beliau mengambil cangkirirz). Rauh menarnbahkan

dalam riwayatnya, 'aJ.;li *'q.Ui (Dan masih ada sisa di dalamnya).

tangannya, lalu beliau memandanglu lantas tersenyum). Dalam
riwayat Ali bin Mushir disebutkan,'# Ult ti (Beliau kemudian

menganglrat kepalanya lalu tersenyum). Seakan-akan Nabi SAW
berfirasat pada Abu Hurairah bahwa dia menduga susu itu tidak akan
tersisa sebagaimana yang telatr dipaparkan. Oleh karena itu, beliau
tersenyum yang mengisyaratkan bahwa ia kebagian minum susu

tersebut.

'.-*U.l,jd ea kemudian berknta, "Wahai Abu Hin!,).
Demikian redaksi yang disebutkan tanpa kata seru. Dalam riwayat Ali
bin Mushir disebutkan,i;l ij ,Jjii (Ia kemudian berkata, "Abu
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Hurairah.') Hal ini telatr dikemukakan sebelumnya.

'c-:li u:i'c, 
"i;. 

(Tinggal aht dan engkau). Tampaknya, yang

beliau maksudkan adalatr ahli Shuffah yang hadir saat itu, sedangkan

keluarga beliau yang ada di rumatr tidak disebutkan. Atau

kemungkinan saat itu di rumah tersebut tidak ada seorang pun dari

keluarga beliau, atau mereka telah mengarnbil jatah mereka,

sementara susu yang di dalam cangkir itu merupakan bagian Nabi

SAW.

A:.Jri'.tlii louaufuoh lalu minumlah). Dalam riwayat Ali bin

Mushir disebutkan, i+lj,i ij ,jd (Beliau berkata, "Ambillah, lalu

minumlah.')

4:#y,!:t-i;-j'j' 'i (Beliau masih terus bersabda,

"Minumlahl"). Dalam riwayat Rauh disebutkan, ,t Ji{$Vi (Beliau

masih terus bersabda kepadaku).

ki-'J \i 6 (Al* tidak lagi menemulan celah untulorya).

Dalam riwayat Rauh disebutkan dengan redaksi, klU'4 (Celah pada

diilat).

9.!6 6Aou begttu, perlihatknn padaleu\. Dalam riwayat Rauh

disebutkan, g,:t-iit {tU :)ui lAetiau kemudian bersabda, "Berikan

can gkirny a l<e p ad alat' )
a -. 1..

;, ',,j.irt 3+tJ (Beliau kemudian memuji Allah dan membaca

basmalah). Maksudny4 Nabi SAW memuji Allah atas keberkahan

yang telatr dianugerahkan pada susu itu, walaupun hanya sedikit tapi

bisa mengenyangkan semua orang, batrkan masih tersisa. Setelah itu

beliau membaca basmalah unfuk mulai minum.

al:rtrat't (Lalu beliau meminum sisanya). Maksud kata

ziZi\ adalatr sisa. Dalam riwayat Ali bin Mushir dan riwayat Rauh
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l.

2.

disebutkan dengan redaksi, il:zit A a-/i (Lalu beliau meminum dari

sisanya).Ini mengesankan bahwa rnasih ada yang tersisa setelah

beliau minum. Jika redaksi ini akurat, kemungkinan beliau

memberikannya kepada orang yang ada di rumatrnya jika memang

ada.

Pelaiaran yans dapat diambil:

Anjuran minum sambil duduk.

Ketika seorang pelayan mengedarkan minuman maka dialah

yang menerima cangkir dari setiap orang dan dia juga yang

menyerahkan kepada orang yang berikutnya, serta tidak

membiarkan ada orang yang langsung memberikan kepada

temannya, karena hal itu merupakan sikap merendatrkan tamu.

Hadits ini menunjukkan mukjizat besar seperti yang telah

dikemukakan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian,

yaitu bertambah banyaknya makanan dan minuman dengan

keberkatran Nabi SAW.

Boleh kenyang hingga mencapai puncaknya. Ini disimpulkan

dari perkataan Abu Hurairah, giU'ej\i 1 (alat tidak lagi

menemukan celah untulotya) dan persetujuan Nabi SAW atas

hal itu. Namun ini menyelisihi orang yang mengharamkan

kenyang sampai batas maksimalnya. Hal ini terkait dengan

susu yang memang ringan dan cepat dicerna, lalu bagaimana

dengan jenis makanan berat? Kemungkinannya ini

dikhususkan dalam kondisi tersebut hingga tidak dapat

dianalogikan. Setelah mengemukakan hadits Abu Hurairatr ini,

At-Tirmidzi mengemukakan hadits Umar secara marrtt', 'i:ti
'#qt {ib'h e*t ri} drlr ,i (orans yang paling sering

kenyang sewalctu di dunia adalah orang yang paling lama

laparnya di Hari Kiamat). Setelah itu ia berkata, "Hadits ini

3.

4.
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5.

6.

adalah hadits hasan. Mengenai masalah ini, ada juga riwayat

dari Abu Juhaifah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits Abu Juhaifah diriwayatkan

oleh Al Hakim dan dinilai lemah oleh Imam Ahmad. Mengenai

masalatr ini ada juga hadits Al Miqdam bin Ma'dikarib secara

marfit', +.',n,:r:iu: i'rT i,jr ')o 6 (Tidaklah manusia

memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada memenuhi

perutnya). Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga, dan

dia berkata, "Hadits ini adalatr hadits hasan shahih."

Kedua hadits tersebut bisa digabungkan, bahwa peringatan

keras ini ditujukan kepada orang yang terbiasa kenyang,

karena hal itu bisa menyebabkan malas beribadah dan

sebagainya. Sedangkan riwayat yang membolehkan ditujukan

kepada orang yang jarang melakukannya, apalagi yang baru

mengalami kelaparan yang sangat.

Menyembunyikan kebutuhan dan mengisyaratkannya adalah

lebih utama daripada menyatakannya secara terus terang.

Kemuliaan Nabi SAW, karena tidak mementingkan dirinya,

keluarganya dan pelayannya.

Sebagian sahabat pada masa Nabi SAW mengalami kondisi

yang sulit.

Keutamaan Abu Hurairah dan keluhuran jiwanya sehingga

tidak berterus terang meminta dan cukup dengan memberi

isyarat. Keutamaannya dalam menaati Nabi SAW sehingga

rela menjadi orang terakhir yang minum susu walaupun dia

sangat mernbutuhkan, dan keutamaan Ahli Shuffah.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa ketika orang yang

diundang sampai ke rumah orang yang mengundang, maka

tidak langsung masuk tanpa izin. Penjelasan tentang masalah

ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang minta izin

7.

9.
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10.

ll.
t2.

13.

t4.

disertai penjelasan hadits, i-J31;ilr J?, (Urutan seseorang

adalah izinnya).

Tamu dipersilakan duduk di tempat yang layak baginya.

Abu Bakar dan Umar biasa menyertai Nabi SAW.

Orang besar boleh memanggil pelayannya dengan nilma

panggilannya.

Menyalrut seruan dengan kalimat "Labbailt'.

Pelayan meminta izin kepada majikannya ketika hendak

memasuki rumatrnya.

Seseorang boleh bertanya tentang apa yang ditemukan di

rumatrnya bila sebelumnya tidak mengetatrui perihalnya

sehingga bisa memperlakukannya dengan baik.

Nabi SAW boleh menerima hadiah, turut mengambil bagian

darinya, memberikan sebagiannya kepada orang-orang miskin,

dan keengganan beliau mengambil sedekah serta

memberikannya kepada omng-orang yang berhak

menerimanya.

Orang yang menyuguhkan minuman dan tuan rumah minum

terakhir.

Memuji Allah atas nikmat yang dianugerahkan-Nya dan

membaca basmalatr ketika hendak minum.

Catatan:

Ada kisatr lairrya dari Abu Hurairah tentang bertambatl

banyaknya bersama Ahli Shuffah. Ibnu Hibban meriwayatkan dari

jalur Sulaim bin Hibban, dari ayatrnya, darinya, dia berkata , '\FJb'€.Si

fr 'e,:oikiglrr w|hili "i;$'iibt 
1:-:l'+;&i I g(:'eix

h'#rfli "r-i{P b'.J, i'l:'*:'tfrtl;#6t il4\,P

15.

16.

t7.

18.

'-. c, I
.0-l-?
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,t:itt ,? n'i\ rf ,XAf 'dtar ,W oyt-F ,ILl' '#t r15b o; ,1.-i

t:ai ;*i * in' *u lt J?:i;;ei ,q>ri e\f it al"iir G,Ai
W F C)oeid e$i i' ra.f ,.J Sui,,*vi *Wai;a
'+ ,p (Sudah tiga hari aht tidak makan, lalu aku menuju Shuffah,

namun alat terjatuh, maka anak-anak berkata, "Abu Hurairah gila."
Hingga akhirnya alu sampai ke Shufah. Saat itu aku dapati
Rasulullah SAlll membawa mangkuk berisi bubur, beliau pun
memanggil para penghuni Shuffah untuk menyantapnya, mereka pun
memakannya. Alu berusaha menonjolkan dirilcu agar beliau
memanggilku, sampai mereka berdiri, dan di dalam mangkuk tidak
lagi tersisa kecuali yang menempel di pinggirannya. Kemudian

Rasulullah SAW mengumpulkannya sehingga menjadi sesuap, lalu
beliau meletakkannya di atas jari-jarinya, lalu mengatakan kepadaleu,

"Maknnlah dengan menyebut nama Allah." Sungguh, demi Dzat yang
jiwaku berada di tangan-Nya, aku masih terus memakan darinya
sampai aku kenyang).

Kedua, i' ,}| e ;"+r,ij q]jji, JiiJ' ,A (Sesungguhnya aku

adalah orang Arab pertama yang melontarkan anak panah di jalan
Allah). At-Tirmidzi menambahkan redaksi dari jalur Bayan dari Qais,

i' #i ,i1r1::Al i;i ,f t,Siu ;i,i*-$;aL>t* (Atat mendengar sa'd

berkata, "Aku adalah orang pertama yang menumpahkan darah di
jalan Allah.') Disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'd di dalam Ath-
Thabaqat dari jalur lainnya, dari Sa'id, bahwa hal itu terjadi dalam

sebuah pasukan yang diikutinya bersama Ubaidatr bin Al Harits
bersama enam puluh orang penunggang kuda. Itulah pasukan pertama

setelah hijrah.

',i)r titrj (Dan buah samur). Abu Ubaid dan lainnya berkat4

"Keduanya adalah dua jenis pohon pedalaman. Ada yang mengatakan,

bahwa itu adalah buah pohon berduri."

An-Nawawi berkata, "Ini bagus berdasarkan riwayat Imam
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Bukhari yang menghubungkan 6.rj kepada ei;iit."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang dimaksud An-Nawawi adalatr

riwayat lainnya, yaitu.ri.lJt'$tiilpi'll (Kecuali hublah dan daun

samur). Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat Ahmad, Ibnu

Sa'ad dan lainnya. Sedangkan dalam riwayat Bayan yang

diriwayatkan ArTirmidzi disebutkan, ;+ i.G it d t*i 
"ritUi:z-jgirz r$ro:ri'tly'so ";-t*il' .* ilr JFr i6ei (sungguh

alat telah melihat diriku berperang bersama serombongan para

sahabat Rasulullah SAW. Ketika itu kami hanya memakan daun samur

dan hublah).

Al Qurthubi mengatakan, bahwa dalam riwayat mayoritas

yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan dengan redaksi, eti ff

]i,!r r.ii zi:At 1X"*ali daun hublah, yaitu samur ini).

Ibnu Al A'rabi berkata, "i--Fil adalatr yang menyerupai

lubiya."

Dalam riwayat At-Taimi dan Ath-Thabari yang diriwayatkan

Imam Muslim disebutkan, ';.Jt rjJj (Dan samur ini) dengan

tambatran wawu (dan).

Al Qurthubi berkata, "Riwayat Imam Bukhari adalah yang

paling bagus untuk memisatrkan antara Cljr aan il,Jr.-

Dalam hadits Utbah bin Ghazwan yang diriwayatkan Imam

Muslim disebutkan, tii 6 Pt * t' .,l.a ir ,)?: €#er ,f-i,t 6
r:iri-f( |r,j ,;, *, C;i ff ir;i (Sungguh alat telah melihat diritat

sebagai orang lretujuh dari tujuh orang yang bersama Rasulullah

SAW. Ketika itu komi tidak mempunyai makanan lcecuali dedaunan

pohon sampai bibir lami benglak).

'4 (Buang air).Ini adalatr ungkapan terhadap benda yang
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keluar dari anus ketika buang air besar.

irLl' 'g ul? (Seperti halnya knmbing buang afr). Dalam

riwayat Bayan ada tambahan redaksi, '$j$ @an unta),

'}-J, dl6lfong tidak menyatu). Maksudnya, menjadi kotoran

yang tidak menyatu akibat beratnya beban hidup. Penjelasan hadits

tersebut telah dikemukakan pada bab "Keutamaan Sa'ad bin Abi

Waqqash RA".

F,i ;'6ti j (Kemuaun bani Asad).Maksudnya, Ibnu

Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar. Bani Asad adalah

saudara Kinanah bin Khuzaimah, kakeknya Quraisy. Bani Asad ini

adalah kaum yang murtad setelah meninggalnya Nabi SAW, dan

mereka mengikuti Thulaihatr bin Khuwailid Al Asadi yang mengaku

sebagai nabi. Kemudian mereka diperangi oleh Khalid bin Walid pada

masa Abu Bakar hingga berhasil menghancurkan mereka, sedangkan

sisanya kembali kepada Islam. Thulaihah sendiri kemudian bertobat.

Setelah itu mayoritas mereka tinggal di Kufatr, kemudian di

antara mereka ada yang mengeluhkan Sa'ad bin Abi Waqqash yang

saat itu sebagai gubernur Kufah kepada Umar sehingga jabatannya

dicopot. Di antara yang mereka keluhkan, bahwa ia (Sa'ad) tidak baik

shalatnya. Masalah ini telah dipaparkan pada bab "Wajibnya bacaan

atas lmam dan Makmum" dalam bab sifat shalat. Di sana juga telah

saya sebutkan di antara nama-nama bani Asad tersebut.

Sementara itu An-Nawawi mengemukakan pandangan yang

janggal, karena dia menukil dari sebagian ulama, bahwa yang

dimaksud F,1 F|*,*6 (Lalu bani Asad)adalatr bani Az-Zubairbin

Al Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdil Uzza bin Qushai.
Mengenai pendapat ini perlu ditinjau lebih jauh, karena kisah ini
terjadi pada masa IJmar, sedangkan Az-Zttbair pada saat itu belum

mempunyai keturunan seperti yang disebutkan oleh Sa'ad. Selain itu,

di antara mereka tidak ada yang mengeluhkan Sa'ad, karena saat itu
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bapak mereka, yakni Sa'ad, masih ada, dan dia sebagai temannya

Sa'ad.

ti)'y (Memberikan pelajaran kepada dirilcu). Kata at-ta'ziir

berarti mencermati hukum dan kewajiban. Demikian pendapat yang

dikemukakan oleh Abu Ubaid Al Harawi.

Ath-Thabari berkata, "Maknanya, meluruskanku dan

mengajariku. Artinya, Sa'ad mengingkari kelayakan bani Asad untuk
mengajarinya hukum, sementara dia lebih dulu memeluk Islam dan

bersahabat dengan Nabi SAW."

Al Harbi berkata, "Makna ,i!fi adalah mencela dan

mencercaku."

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah menjelek-
jelekkan atas kekuranganku. Setelah mengemukakan pendapat-

pendapat ini, Al Qurthubi berkata, "Pendapat-pendapat ini jauh dari
makna haditsnya. Menurutku, yang dimaksud dengan ta'zir di sini
adalah memuliakan dan menghormati. Seakan-akan hal itu dikaitkan
dengan kondisi mereka dahulu yang serba kesulitan. Setelah diberi
kelapangan dan menguasai berbagai wilayah, orang-orang
mengagungkan mereka karena popularitas dan keutamaan mereka.

Tampaknya, Sa'ad tidak menyukai pengagungan orang-orang
terhadap dirinya. Bani Asad disebutkan secara khusus karena mereka
adalah orang-orang yang sangat berlebihan dalam mengagungkan

dirinya."

Dia berkata, "Hal ini dikuatkan bahwa di dalam hadits Utbah
bin Ghazwan berikutnya yang berasal dari riwayat Imam Muslim
disebutkan hadits Sa'ad yang mengisyaratkan batrwa mereka
mengalami perekonomian yang sulit. Kemudian di akhir haditsnya

disebutkan, -t'tii g,i i.y'€i- #6 i ,t- ,;" ,f q!fuii;}.iwrlti
'H'P= *b "*l'$t lt-"bi g'*i 6 Wr"t )'i,, Wr'o;i,i
JGili (Latu aku menemukan sehelai kain, kemudian aku membaginya
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untuk aku dan Sa'ad bin Malik -yaloi lbnu Abi Waqqash-, lalu aht

mengenaknn setengahnya, dan Sa'ad mengenaknn setengahnya lagi-

Kemudian masing-masing kami menjadi pemimpin di salah satu

negeri)."

Saat itu Utbah sebagai gubemur Bashrah dan Sa'ad menjadi

gubernur Kufah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, semua ini tertolak karena bani

Asad mengeluhkannya dan mengatakan apa yang mereka katakan,

karena itulah mereka disebutkan. Dalam riwayat Khalid bin Abdillah

Ath-Thahhan, dari Ismail bin Abi Khalid yang dikemukakan dalam

keutamaan Sa'ad, di akhir haditsnya disebutkan setelah kalimat: 'p1

Q.b (Dan sia-sialah usahaku),,i.i',*-r 'rjri 
,* i\attp1jre!'il2

(Dan merekn melaporkannya kepada Umar, merekn berkata,

"shalatnya tidak baik.") Selain itu, dalam riwayat Mu'tamir bin

Sulaiman dari Isma'il yang diriwayatkan oleh Al Isma'ili, dalam

sebagian jalur periwayatan hadits ini yang diriwayatkan Imam

Muslim, di dalamnya disebutkan, bahwa mereka mengeluhkan Sa'ad

namun Sa'ad kemudian berkata, tiyllr '-rr?\i ,irfr (Apakah orang-

orang Arab itu hendak mengajarilru shalat?).

Inilah riwayat yang dapat dijadikan sandaran, dan penafsiran

ta'zir adalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah benar.

Sedangkan kisah Utbatr bin Ghazwan, di bagian akhir haditsnya, dia

mengatakan apa yang dikatakannya itu karena saat itu dia sebagai

gubernur. Jadi, dia hendak memberitahukan orang-orang tentang awal

dan akhir perkaranya sebagai bentuk kerendahan hati dan

menceritakan nikmat Allah serta mengingatkan agar tidak teperdaya

dengan dunia. Sa'ad mengatakan hal itu setelah dicopot dari

jabatannya, lalu dia menghadap Umar dan menyampaikan udzurnya.

Dia kemudian menepis tuduhan orang yang telatr melakukan upaya

pencemaran dirinya.
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l)t..lli o)b (Pada Islam). Dalam riwayat Bayan disebutkan

dengan redaksi, !-!t dt (Pada agama).

,# ,Pt t\t c.+ (Kalau begitu maka aht telah merugi dan

sia-sialah usahalal. Dalam riwayat Khalid disebutkan, 6;65 e';b

(Amatfu sebagaimana yang engkau lihat). Demikian juga yang

disebutkan dalam redaksi mayoritas. Sedangkan dalam riwayat Bayan

disebutkan dengan redaksi, \# Pi ti\'*'ri) (Kalau begitu maka

alat telah merugi dan sia-sialah amalku). Selain itu, dalam riwayat

Ibnu Sa'ad dari Ya'la bin Ubaid dan Muhammad bin Ubaid, dari

Isma'il dengan sanad-nya disebutkan di bagian akhirnya dengan

redaksi, lY ,Pt(Dan sia-sialah amalh).

Ibnu Al Jauzi berkata, "Jika ada yang bertanya, 'Bagaimana

bisa Sa'ad memuji dirinya, padahal seorang mukmin semestinya tidak

melakukan hal itu karena dilarang?' Jawabannya, 'Hal itu dia

kemukakan ketika orang-orang bodoh mencercanya dengan

menganggapnya tidak baik dalam melaksanakan shalat. Maka hal itu

mendorongnya untuk menyebutkan keutamaannya. Menyebutkan

pujian yang tidak berlebihan dan berpanjang lebar dengan maksud

menampakkan kebenaran serta mensyrkuri nikmat Allah tidaklah

maknrh, seperti bila seseorang mengatakan, aku hafal Al Qur'an, dan

mengerti tafsirnya serta hukum agama, dengan maksud

mengung[apkan kesyukuran atau memberita]rukan ilmu yang

dimilikinya agar bisa dimanfaatkan. Karena, jika dia tidak

mengatakannya maka tidak akan diketahui perihalnya. Oleh sebab itu,

Yusuf AS dalam surah Yuusuf ayat 55 mengatakan,"#'b4' ;\
(Sesungguhnya alcu adalah orang yang pandai menjaga lagi

berpengetahuan). Ali juga pemah berkat4 'Tanyakan kepadaku

tentang Al Qur'an'. Ibnu Mas'ud pemah berkata, 'Seandainya aku

mengetatrui seseorang yang lebih berpengetahuan tentang Al Qur'an,

tentu aku akan mendatanginya'."
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Setelalr itu dia mengemukakan hadits dan atsar dari para

sahabat serta tabiin yang menguatkan itu.

Ketiga, *:ef .ti ts uj (Keluarga Muhammad SAW tidak

pernah kenyang). Maksudnya, Nabi SAW.

'nji-;*lr?r-i'ijl (Semenjak tiba di Madinah). Berar.ti tidak

termasuk sebelum hijrah.
1 t ,; .; ?t-Jb ;4 (Dengan maleanan gandum). Ini artinya tidak

termasuk j eni, .^t**-makanan lainnya.

Jtl ,)yi (Selama tiga malam). Maksudnya, bersama siangnya.

tj$. (Berturut-turut). Berarti tidak termasuk yang terpisah-

pisatr.

.!..'4 oJ; (Sampai beliau meninggal). Ini mengisyaratkan

berlangsungnya kondisi tersebut semenjak beliau tinggal di Madinah,

yaitu selama sepuluh tahun termasuk hari-hari bepergiannya untuk

berperang, haji dan umratr. Ibnu Sa'ad menambahkan dari jalur

lainnya, dari Ibrahim ,',# qb y$ i, ?X g,ri,6 ,f e:) 6i (Tidak

pernah diangkat kelebihan roti dari nampan makannya sampai beliau

meninggal). Sedangkan dalam riwayat Al A'masy, dari Manshur

disebutkan dengan redaksi, ,JL't * il' ..J2 lt l?':'e:t' 6 (Rasulullah

SAW tidak pernah kenyang). Selain itu, dalam riwayat Abdunahman

bin Abis, dari ayahnya, dari Aisyatr disebutkan , P b )UJ Ji e3' 6

?\tt.J|. lxetuarga Muhammad tidak pernah kenyang dengan roti

gandum berlauk\. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam

riwayat Abdunahman bin Yazid, dari Al Aswad, dari Aisyah

disebutkan juga dengan redaksi, P'U *j * io' ,r,; *ltJ Ji'e3' ti
. , ., .z ...,'ei ,F ,*6 odt- d.$ (Keluarga Muhammad SAW tidak pernah

kenyang irnron'roti gandum selama dua hari berturut-turut sampai
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beliau meninggal). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan

Imam Muslim.

Dalam riwayat Imam Muslim dari Yazid bin Qusaith, dari

Urwah, dari Aisyah disebutkan dengan redaksi, ibt ,,l.a :t J-l'e3' t,

;;U )rti f- G *")t i?',y Pt * (Rasututtah SAW tidak pernah

kenyang dengan roti dan minyak dalam sehari sebanyak dua kali).

Diriwayatkan juga dari jalur Masruq, dari Aisyah, *',e'gt U )\ri

y; tr- e Pi (Demi Allah, beliau tidak pernah kenyang dengan roti

dan daging dalam sehari sebanyak dua kali). Sementara dalam

riwayat Sa'ad pula dari Asy-Sya'bi, dari Aisyatr disebutkan, 
'J'1J|t 

oi

At f 'u #-o )*i al;.rl * g! uri pt * io' ,r,t, &r qBahwa

Rasulullah SAIY pernah melalui empat bulan tanpa pernah merasa

kenyang dengan roti gandun). Selain itu, dalam hadits Abu Hurairah

disebutkan redaksi serupa hadits bab ini yang diriwayatkan oleh Imam

Bukhari pada pembahasan tentang makanan dari jalur Sa'id Al
Maqburi, darinya, * 'c Aq. $ # Pi * ht & l' J'*:'gl tL

gitt Ol,i ,P * (Rasulullah SAW tidak pernah kenyang selama tiga

hari berturut-turut dengan roti gandum sampai beliau meniggalkan

dunia).

Imam Muslim pun meriwayatkan dari Abu Hurairah, Jhtf
i:;eyirle l'.r1jit l;r ,i P, i?b *-dt$!$ u pj *hr j; irr

(Rasulullah SAW meninggalkan dunia tanpa pernah merasa kenyang

dengan roti gandum dalam sehari, baik saat makan siang maupun

malran malam). Sebelumny4 telah dikemukakan dalam hadits Sahal

bin Sa,ad, [,LJr Ot.j. ,i, ti C ,F pj * in' ,r|, !, l?,r'db 6

(Rasulullah SAW tidak pernah merasakan dua l<ali kenyang dalam

sehari sampai meninggal dunia). Hadits ini diriwayatkan Ibnu Sa'ad

dan Ath-Thabrani. Sementar dalam hadits Imran bin Hushain
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disebutkan, ii'r ;-ll o-b ,r* i1 ili'U g 6 (Beliau tidak pernah

kenyang saat makan siang atau makan malam sampai berjumpa

dengan Allah). Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani.

Ath-Thabari berkata, "Sebagian orang menganggap janggal

hadits yang menyatakan bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya

melewati hari-hari dalam keadaan lapar, padahal ada riwayat yang

valid bahwa beliau pemah menyediakan untuk keluarganya makanan

untuk setahun. Selain itu, beliau pernah membagi-bagikan seribu yang

diberikan Allah kepadanya dari rampasan perang kepada empat orang.

Beliau juga pemah menggiringkan seratus ekor unta dalam umrahnya,

lalu menyembelihnya dan membagi-bagikannya kepada orang-orang

miskin. Beliau pemah menyuruh mengambilkan potongan kambing

untuk seorang badui, dan sebagainya.

Di samping itu, orang-orang berharta pun ada bersama Nabi

SAW, seperti Abu Bakar, IJmar, IJtsman, Thalhah dan lain-lain, yang

selalu siap sedia mengorbankan harta dan jiwa. Buktinya, beliau

pernah memerintahkan untuk mengeluarkan sedekah, lalu Abu Bakar

membawakan seluruh hartanya dan Umar membawakan separuh

hartanya. Beliau juga pemah menganjurkan untuk mempersiapkan

pasukan saat kondisi sulit, lalu Utsman mempersiapkan seribu ekor

unta, dan sebagainya. Menanggapi pernyataan ini, dapat dijawab,

bahwa itu adalah kondisi mereka yang terkadang memang demikian.

Jadi, bukan karena kesulitan harta, tapi karena faktor tidak menyukai

kekenyangan dan banyak makan."

Penafiannya yang mutlak ini perlu diteliti lebih jauh karena

adanya hadits-hadits yang telah dikemukakan tadi. Ibnu Hibban

meriwayatkan hadits dalam Shahih-ny;dari Aisyah, tS 6 En n
)t:"-;rtj ft n * v:;"1 ,irr-j |4i 6i ,Ek fr f,'u U (siapa

yang menceritaknn kepada kalian bahwa dulu kami biasa kenyang

dengan kurma, berarti dia telah membohongi knlian. Ketikn

Quraizhah ditaklukkan, barulah knmi memperoleh kurma dan lemak).
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Sebelumnya, juga telah dikemukakan sebuah hadits pada judul perang

Khaibar, dari lkrimatr, dari Aisyah, sAr'u * i:i 
'r;ij 

'#'&* \A)

(Ketika Khaibar ditakluklun, kami berkata, "Sekarang kita bisa

kenyang denga kurma.') Selain itu, pada pembahasan tentang

makanan telah dikemukakan, hadits Manshur bin Abdunahman, dari

ibunya, yakni Shafiyyatr binti Syaibah, dari Aisyatr, & lt J't ij
,-i,$r'U W't fbt * bt (Rasulullah SAlll meninggal ketika kami

kenyang dengan kurma). Dalam hadits Ibnu Umarjuga disebutkan, 6

.#r'H t:r;r'P 
"4 

(Ketika Khaibar ditaklukkan, komi kenyang

dengan kurma).

Jadi yang benar, bahwa banyak dari mereka dalam kondisi

kesulitan sebelum hijrah ketika mereka masih di Makkah, kemudian

ketika mereka hijrah ke Madinah, mayoritas mereka masih demikian.

Golongan Anshar kemudian menolong mereka dengan memberikan

tempat tinggal dan ladang mereka. Lalu ketika ditaklukkannya Bani
Nadhir dan suku-suku lainnya, barulah ladang-ladang golongan

Anshar dikembalikan. Hal ini telah dipaparkan pada pembahasan

tentang hibah. Hadits yang cukup jelas memaparkan hal tersebut

adalah, Ui ,Vi sll-ti )tt gU-i1l'.$ ,Vi Jtai-t;tnr; l*1f ifi

)\u.t y-:ti-ip ll 'rri'^tt't;-?,i )\, 1.6 N3 {-'u orrx Se ut
(Sungguh alat pernah dibuat talatt di jalan Allah dengan sesuatu yang

tidak pernah seorang pun dibuat takut demikian. Sungguh aku pernah

dianiaya di jalan Allah dimana tidak seorang pun pernah dianiaya

seperti itu, dan sungguh alat pernah melalui tiga puluh hari dan

malam dimana alat dan Bilal tidak memiliki makanan yang biasa

dimakan seseorang kectali sesuatu yang ditutupi oleh ketiak Bilal)
Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai shahih olehnya.

Demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban

dengan maknanya. Rasulullatr SAW sengaja memilih jalan hidup

seperti itu walaupun beliau bisa saja menggapai keluasan rezeki dan
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kemewahan dunia. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi
dari hadits Abu Umamah, U f ,iriii $tk "uU.,!.',H.it ,* ,""'ai$-3,'# ri;: ,'$\Ab:# |>li rtri ,6T"L$t:r,1:i- &1 ,#j ,q,
(Tuhanku pernah menawarknn kepadaht untuk menjadiknn lembah

Makkah sebagai emas, lalu alru menjawab, "Tidak wahai Tuhanku,

tetapi aku ingin sehari kenyang dan sehari lapar. Ketika lapar aku

tunduk kepada-Mu, dan ketikn kenyang aht bersyukur kepada-Mu.")

Nanti, akan saya kemukakan hadits Aisyah mengenai hal ini.

Keempat, ;:;J Si ,:Si V (Tidaklah keluarga Muhammad SAW

memakan). Dalam riwayat Ahmad bin Mani' dari Ishaq Al Azraq

dengan sanad yang disebutan di sini disebutkan, "&i'ei 1,,
(Muhammad SAW tidak pernah kenyang), yakni dengan membuang

lafazh ii lt rtuorgo). Sebelumnya juga, telah dikemukakan bahwa

istilah 1.at )i (keluarga Muhammad) kadang dimaksudkan diri beliau

sendiri.

"r* r^Lt.tillt,t1-j- e ,fi (Dua makanan dalam satu hari,

kecuali salah satunya berupa kurma). tni mengisyaratkan, bahwa
kurma lebih mudah mereka peroleh daripada makanan lainnya.
Sebabnya adalah seperti yang telah dikemukakan pada hadits-hadits
sebelumnya. Ini juga mengisyaratkan, bahwa kadang mereka hanya

makan satu kali dalam sehari, dan kalaupun mereka makan dua kali,
maka salah satunya adalah kurma. Dalam riwayat Imam Muslim dari

Imran bin Yazid Al Madani disebutkan, *,i,tb & WS :Si 6t[ti o1:t;'n f*- e.'^b;.r^i, Uifu';a -;;] *o?0, ,k ,#, *- e; luru6

i *-p Pt'u c,,-tsg,;"jJ,r|y #.il #' 'c €tlo€ ,ilt;b
i5t (Ayahku menceritakan kepadaht, dia berkata: Kami pernah

masuk ke tempat Aisyah, lalu dia berkata, "Beliau -yaloi Nabi
SAW- pergi dari dunia tanpa pernah memenuhi perutnya dalam
sehari dengan dua makanan. Bila beliau kenyang dengan kurma maka
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beliau tidak kenyang dengan gandum, dan bila beliau l<enyang dengan

gandum maka beliau tidak kenyang dengan htrma.')

Selain itu, dalam hadits ini tidak ada yang menunjukkan bahwa

kedua jenis makanan ini ditinggalkan. Imam Bukhari memberinya

judul untuk membolehkan, dan dia mencantumkan hadits, ,y'Uo*

*tlurit 
iiil (Beliau pernah makan mentimun dengan kurma).

Penjelasan tentang hal ini dan hal-hal yang terkait dengannya telah

dipaparkan sebelumnya.

Kelima, fi'c *t * b',p ]U Jy)';.U og (Tempat tidur

Rasulullah SAW terbuat dari lulil).

'.i1.i:;*, (Isinya dari serabur). Dalam riwayat Ibnu Numair

dari Hisyam yang diriwayatkan Ibnu Majah disebutkan dengan

redaksi, 
".i1,'oft 

rl;i'l-":dp it, & l' S:ntLW tsr? (Hamparan

berbaring Rasulullah SAI( adalah fulit, yang isinya serabut). Kata

ir;:z:r berarti sesuatu yang digunakan untuk alas tidur. Dalam bab

'Nabi SAW Tidak pernah Berlebihan dalam hal Pakaian dan Alas"

pada pembahasan tentang pakaian telah dikemukakan hadits Umar

yang panjang mengenai kisah dua orang wanita yang bertengkar lalu

mengadu kepada Nabi SAW. Di dalam hadits tersebut disebutkan, liP

ft',,.-a2,-it7 r \'ci,sj,y C'jn i* ,rb *r*p l,r' *Ut
LL i\t^:;:-, (Ternyata Nabi SAW tengah di atas sehelai tikar yang

membekas pada pinggangnya, sementara di bawah kepala beliau ada

bantal lailit yang berisi serabut).

Selain itu, diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab Ad-

Dala'il dari Anas yang serupa dengan itu, namun di dalamnya

disebutkan kata iSf; sebagai gantira-ri7. Disebutkan juga dari jalur

Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyatr, lJt 'Jt:j'cri:!i?;t;l cSlS

2I4 _ FATHUL BAARI



.ti:.lJ' $ efu 6;1|r+i hg ,z2;v 6- {->:: ,Jui lij' pi *
(Seorang wanita masuk ke tempatlat, lalu dia melihat tempat tidur
Nabi SAW yang terbuat dari knin yang digulung, maka wanita itu

mengiriml<an knsur berisi wol kepadalar Ketika Nabi SAW masuk dan

melihatnya, beliau bersabda, "Kembalikanlah kasur itu, wahai

Aisyah. Demi Allah, seandainya aht mau niscaya Allah memberilat

gunung emas dan perak.')

Dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud Ath-Thayalisi

dari hadits Ibnu Mas'ud disebutkan, |i;i*p io' .,l.la l' d'r,:'gt*r
Ut ,Q!tts) j,6:Jui W'q-;;:".,*37i ,'il$t ,* C'j$ tr *
4jt'C,3 €rhJ',*s la{t t',f $ilri r;( (Rasututtah SAt{

berbaring di atas tikar sehingga membelus pada pinggangnya, lalu

ada sahabat yang berkata kepada beliau, "Tidak adakah sesuatu yang

dapat melindungimu dari itu?" Beliau menjawab, "Apalah alat dan

dunia. Sesungguhnya [perumpamaanJ aht dan dunia bagaiknn

seorang pengelana yang berteduh di bawah sebuah pohon, kemudian

b eranj a k m enin ggalkannya.' )
Keenam, 'Ct-t i3L-"i (Sementara pembuat rotinya masih

berdiri). Saya belum menemukan nama si pembuat roti tersebut.

Penjelasan hadits ini telah dikemukakan secara lengkap dalam bab

"Roti yang Lembut" pada pembatrasan tentang makanan.

Ketujuh, hadits Aisyah yang dikemukakan oleh Imam Bukhari

dari dua jalur. Jalur kedua tidak terdapat dalam riwayat An-Nasafi dan

Abu Dzar, sedangkan yang lain dicantumkannya, yaitu hadits yang

terdapat pada pembatrasan tentang hibah. Pada jalur pertama

disebutkan, el i,i rt .ld'i 'j$t $ ril ,rl1; iJ 4'i 6 lilr v:tt ,i; ots

gaJI (Kami pernah ,"lo*o satu bulan tidak menyalakan api. Hanya

lcurma dan air, kcanali bila lcami diberi sedikit daging). Demikian

redaksi yang disebutkannya.
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Pada jalur kedua disebutkan , ,; 1^itu iry' Jl 'p g'ol

i:A-3 (Sungguh kami pernah melihat hilal tiga kali dalam waktu dua

bulan). Yang dimaksud dengan hilal (bulan sabit) yang ketiga adalah

hilal bulan ketiga. Ini menunjukkan batrwa bulan kedua telah berakhir,

karena dengan terlihatnya hilal berikutnya berarti telah memasuki

bulan ketiga. Dalam riwayat Sa'id dari Abu Hurairah yang

diriwayatkan Ibnu Sa'ad disebutkan , '"JLi *h, .,La i' ):r4'fr rg

# \t iir.l i;t1 fe!.'n :Q e'n'ir ,iu p ,Js p .ir^, (pernah

berlalu pada Rasulullah SAW satu hilal, kemudian satu hilal,lalu satu

hilal, [setama itu] api tidak pernah dinyalakan di satu rumah pun di

antara rumah-rumah beliau, tidak untuk membuat roti dan tidak pula

untuk masak).

ti3g :; owir v;,l:jii (Makaalatberkata, "Laluapayang

membuat kalian tetap hidup7"). Kalimat, ht '^-3tbi berarti Allah

memberinya hidup. Dalam riwayat Abu Salamah dari ejtyu}
disebutkan redaksi yang serupa, dan di dalamnya disebutkan, 6i :LJi

iJ,f ihr.orillti ,Uiri tper;i o€ luaka aku berlrata, "Lalu apa

malranan lalianT" Aisyah menjawab, "Al Aswadaan, yaitu kurma dan

air.").Sedangfuan dalam hadits Abu Hurairah disebutk ^, :?'*urlil
lo'.r4-t:jL!, (Merelca berlcata, "Dengan apa mereka hidup? ') Ini

mengisyaratkan kondisi kedua setelah ditaklukannya Quraizhah dan

yang lainnya.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Az-Zttbait,dia mengatakan, 6J

:1rr'rpli '#6rt',b'J3 
tr'n t,Lii lriJr g, bi'is $ |ul

lIil;iJt, j'6 )t:St5'nilr lXettka diturunkannya ayat, "Kemudian

kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenilonatan," aktt

menjawab, "Kenilonatan apa yang akan ditanyakan kepada kami?"

Ternyata itu adalah al aswadaan, yaitu larma dan air. Sungguh itu
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akan terjadi).

Ash-Shaghani berkata, "Al Aswadaan adalah istilah yang
digunakan untuk kurma dan air, sementara as-sawaad adalatr istilah
yang digunakan untuk kurma saja. Keduanya diistilahkan dengan satu
istilah karena laktor dominasi. Jika keduanya bersamaan maka
diistilahkan dengan sebutan yang lebih populer. Diriwayatkan dari
AbuZaid, bahwa air disebutkan juga al aswad.Ia pun berdalih dengan

sya'ir."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapatnya ini perlu diteliti lebih
jauh, karena terkadang yang ringan atau mulia lebih populer, seperti
julukan Al Umarain yang digunakan untuk sebutan Abu Bakar dan

Umar, dan al qamarain yang digunakan untuk sebutan matahari dan
bulan.

l'. :li 'u o,i *i * io' oo itr J'J,ilo,€ u ,fi\t (Hanya

saja Rasulullah sAW mempunyai tetangga-tetangga dari kalangan
Anshar). Abu Hurairah menambahkan redaksi dalam haditsnya, iir.;r
r;i lirr (semoga Atlah membalas mereka dengan kebaikan).

t., ti' '
eL-6 i-ii drtf (Mereka memiliki ternak bersusu). Kata dr-A

adalah bentuk jarnak d*i a+. At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits

Ibnu Abbas dan dia manilainya shahih, 
-*t *ht S-'oJt t:,&

it* o\+-r;J-lU" l/6ti*rulr;6r (Nabi SAtr dan ketuarganya

pernah tidur selama beberapa malam berturut-turut tanpa
mendapatkan makan malam). Sementara dalam riwayat Ibnu Majatr
dari hadits-Abu Hurairatr disebutkan, l&r'l '.t{p Xn' ,* ,ad, Ai
*? 1 t? ii W ?ti *.,yt 6,;1.i;A,,Jti Lj, ili,F'6 gt! (r,rabi

sAll pernah diberiknn makanan yang masih hangat, lalu beliau
memalrannya. setelah selesai beliau mengucapkan, "Alhamdulillaah,
tidak pernah ada makanan hangat yang masuk ke perutku sejak ini
dan itu.') Sanad hadits ini hasan.
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Di antara riwayat penguat hadits ini adalah hadits yang

diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang shahih dan Anas,

4Jt 6 qp;# t ,€$i ir7'si';- *i {'b, & i' 'J:t:"i'd*

,i*:)# )1,r"'^ti;: ,7 Lb rj+ Lb # )1+ (Atil sering

*rnd"nfo, Rasulullah SAW berkata, "Demi Dzat yang jiwa
Muhammad di tangan-Nya, keluarga Muhammad tidak pernah

memiliki satu sha' biji dan tidak pula satu sha' latrma, padahal beliau

memiliki sembilan isteri.'). Ada juga riwayat lainnya yang

diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud.

Kedelapan,Lf1: ):afii:ijli ',-ij/ri (Ya Allah anugerahilah

keluarga Muhammad rezeki berupa makanan). Demikian redaksi

yang disebutkan di sini. Dalam riwayat Al A'masy dari Umaratr yang

diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu

Majafr disebutkan dengan redaksi, €it # Si $lJ*f $.t' (Ya Allah,

jadikanlah rezeki keluarga Muhammad berupa makanan).Inilah yang

bisa dijadikan pegangan, karena lafazh pertama bisa sebagai doa untuk

memohon makanan pada hari itu, dan permohonan untuk mereka itu

berupa makanan. Sedangkan lafazh kedua menetapkan kemungkinan

kedua, yaitu yang menunjukkan kesederhanaan. Penjelasan tentang

hal ini telatr dipaparkan pada bab sebelumnya. Berdasarkan hal itu,

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menunjukkan keutamaan

mengambil kemewahan dunia secukupnya dan bersikap zuhud

terhadap harta melebihi kebutuhan karena terobsesi dengan limpahan

nikmat di akhirat, serta mengutamakan yang kekal daripada yang fana.

Oleh sebab itu, umat Islam sudah selayaknya mengikuti jejak beliau

dalam hal ini."

Al Qurthubi berkata, "Makna hadits ini adalah, Nabi SAW

meminta rezeki secukupnya, karena makanan adalah nutrisi yang

berfungsi untuk menguatkan tubuh dalam beraktivitas. Dengan

kondisi seperti ini, segala bentuk petaka kekayaan dan kemiskinan

dapat dihindari."
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18. Sederhana dalam Melakukan Amal Terus-Menerus

* i,G It- lu G'rlp'e :Jv o-..1 
',t- :Ju e-I*i ;

tS-;t;e \t ,k Ct J';f ori l3t'si,Vb?nr u*,
tit'r'Airs 

'Uu e{n on f '6i ;|J :)u .43Jr :Uu

'-yilt*
6461. Dari Asy'ats, dia berkata: Aku mendengar ayahku

berkata: Aku mendengar Masruq berkata, "Aku pernah bertanya
kepada Aisyah RA, 'Amal apakah yang paling disukai oleh Nabi
SAW?' Aisyatr menjawab, 'Yang dilakukan secara terus-menerus,.
Aku berkata lagi, 'Pada waktu apa beliau bangun?' Aisyah menjawab,
'Beliau bangun ketika mendengar (suara) ayam'."

y$\t .v it Jt-, jt,,F ';i ok 
'Uu 

,ait o.a *
.+b *t:+qlt;r t

6462. Dari Aisyah, dia berkata, "Amal yang paling disukai
Rasulullatr sAw adalah yang dilakukan secara terus-menerus oleh
pelakunya."

:; '-i{f h' J" itJ;, JG:JG.r hr er;;-:} eri *
,6 t, 'ju tlr i:;t G- ui r', riv .'^i3 ,sa tvi'd'J
Ui,;r, ,t;\:ri frlirj ,tivi bi';r- .#rr?'t ;i:;atf lf

.rrltr'">ir3b;Stj,#fu'
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6463. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, 'Amal seorang pun dari knlian tidak akan menyelamatkan

pelakunya'. Para satrabat bertanya, 'Tidak juga engkau wahai

Rasulullalr?' Beliau menjawab, 'Tidak juga aht, kecuali Allah
melimpahlran rahmat kepadalw Konsistenlah dalam perbuatan dan

benar dalam perkataan, bersikaplah sederhana, berangkntlah di
permulaan hari dan di akhir hari serta sedikit pada malam hari.

Sederhana, sederhana, niscaya kalian mencapai tujuan'."

d!)uifrl,'.:J :Jtt';; rir I' & *t J;_,Li ,^*.ap

l' ;l Jritri 'JiLl1 ,-^?)t * ;*i yt-'J oi ribry
.* oti t$j\i

6464. Dari Aisyah, batrwa Rasulullah SAW b".r"bd",
"Konsistenlah dalam perbuatan dan benar dalam perkataan,

sederhanalah, dan ketahuilah bahwa amal seseorang dari kalian tidak
akan memasukkannya lce dalam surga, dan bahwa amal yang paling
dicintai Allah adalah yang dilalatkan secara terus-menerus walaupun

hanya sedikit."

{;-'trr il' *Ut $,Uvr1!t,W?nr *>, $G *
; f4kr lvj .*';tli t1i:r\i 

'ju rnr A';f Jujt\i Li. .. 
,

.o'i# 6 J6itri

6465.Dari Aisyatr RA, bahwa ia berkata, 'Nabi SAW penah

ditanya, 'Amal apakah yang paling dicintai Allah?' Beliau menjawab,

'Yang dilalatkan secara terus-menerus walaupun sedikit'. Beliau juga

bersabda, 'Lahtkanlah amal yang kalian sanggupi secara terus-

menerus'."
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';! ,;it?i [ ,Lij ,'o;lla q'F ii'.:it :Jv'.*;v *
tpuJri 'ut*'*x- ok'b ,*tir i' p dtk ok
,,JLint -u'1r ok 6W- Srr,*-)lkitr,y ,Uu

r'sz;. *'t
6466. Dari Alqamah, dia berkata, "Aku pemah bertanya

kepada Ummul Mukminin, Aisyah, aku berkata, 'Wahai Ummul
Mukminin, bagaimana amalan Nabi SAW, apakah beliau

mengkhususkan suatu hari tertentu?' Aisyah menjawab, "Tidak,
amalan beliau selalu dilakukan terus-menerus. Siapa dari kalian bisa

melakukan apa yang bisa dilakukan oleh Nabi SAW'?"

d'sljijt'i)u'rt'):"L:)s'S's *ht * It f ,*.G c
v; ,i6 \^t J';) t:- Ui 't1 ,tSu .xi7 

^%t 
gf J*i \ fV

.*, y#r?nr Ot3i'oi rly,ii

tiL:,tt;L )v'r.l*r.G"J;,-^1- di *,-JAt d.i *',!bi rits
) tr, . :...,. .. L.7. ,.1 t o . 'r,i. 1.1-, o '. t c. , c,t
#, j9 cA;i.19 j9 4A-' l.1t r.1-r*, :dU aj, J. g_f .,'9 .#_l

.GV fi-y rirL :ierti Jv .f:l*i'rrri* ,*,l:rit *
6467. Dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Konsistenlah dalam perbuatan dan benar dalam perkataan,

sederhanalah dan bergembiralah, korena sesungguhnya amal
seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga." Para sahabat

bertanya, "Tidak juga engkau, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab,

"Tidak juga aku, kecuali Allah melimpahkan ampunan dan rahmat

kepadaku."
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Dia berkata: Aku menduganya berasal dari Abu An-Nadhr,
dari Abu Salamah, dari Aisyatr, dari Nabi SAW, (beliau bersabda,)

"Konsistenlah dalam perbuatan dan benar dalam perlataan dan

bergembiralah."

Mujahid berkata, "Kata sadiidan dan sadaadan berarti benar

atau lurus."

,k !, J;t ol:J'-*'4 :Jv'4,,- ?nt *a, #! i ,fi'*
*|p e*. )vG *.sr e, ; ,;>,Lst C};6 *b &r'ie l,t

,t1t: ^;t -i\1ar [i '4b.dl- iyi lrl i 'jw ,,.-jr'ri'--:rJfu1 i,ei;s'ri*yy; t$,i e#
.?,j 4,e;;s

6468. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata: Aku
mendengarnya berkata, "Sungguh, pada suatu hari Rasulullah SAW
mengimami kami shalat, kemudian beliau naik mimbar, lalu memberi

isyarat dengan tangannya ke arah kiblat masjid, lalu bersabda,

'Sungguh telah diperlihatkan kepadaku sekarang -sejak aku mulai
mengimami kalian shalat- surga dan neraka yang tampak di balik
dinding ini. Maka aht tidak pernah melihat kebaikan dan keburukan

seperti hari ini, maka aku tidak pernah melihat kebaikan dan

keburulran seperti hari ini'."

@:
(Bab Sederhana). Maksudnya, menempuh jalan pertengatran.

Nanti akan dikemukakan, bahwa mereka menafsirkan kata as-sadaad

dengan kesederhanaan. Dengan demikian tampak kesesuaiannya.
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(Dan Melakukan Amal secara terus-menerzs). Maksudnya,
melakukan amal shalih. Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan
delapan hadits yang mayoritasnya merupakan pengulangan, dan pada

sebagiannya terdapat tambahan untuk yang lainnya. Intinya,
dianjurkannya melakukan amal shalih secara terus-menerus walaupun
hanya sedikit, dan amal perbuatan seseorang tidak akan memasukkan
pelakunya ke dalam surga, tetapi karena rahmat Allah, serta bahwa

Nabi SAW melihat surga dan neraka di dalam shalatnya. Yang
pertama adalah yang dimaksud oleh judul bab ini, yang kedua sebagai

tambahan yang terkait dengan judulnya, dan yang ketiga ada sedikit
keterkaitan dengan judul bab.

Pertama, hadits ini dengan sanad tersebut telah dikemukakan
pada bab "Orang yang Tidur di Waktu Sahur" pada pembahasan

tentang tahajjud. Penjelasan tentang hal ini telah dipaparkan

sebelumnya. Yang dimaksud dengan L:6t adalah ayam jantan.

ti:*- on f '(1 e $ (Aku bertanya lagi, ,pada waktu apa

beliau bangun? "). Disebutkan dalam riwayat Al Kasymihani dengan

redaksi, b Uit Dalam bab tadi, disebutkan dengan redaksi, # ,C
t

t.

i:*-;;el (Aku bertanya lagi, "Kapan beliau bangun? "), lalu dia

menyertakan riwayat Abu Al Ahwash dari Asy'ats dengan redaksi, til

U ?$ i)t:dt * (Apabila beliau mendengar suara ayam, beliau

bangun lalu shalat) secara ringkas. Selain itu, Imam Muslim
meriwayatkanny,a dari jalur ini secara lengkap, di dalamnya dia
menyebutk 

^, ;..o-.i- oU f Ut ,'Ci (Aku bertanya lagi, "pada waktu

apa beliau shalat? '). setelah itu dia menyebutkan lanjutan haditsnya.

Kedua, hadits Aisyatr juga dari jalur Urwah, darinya, dia
berkata, +b * ij;,u-,fir P:, * Xn' ,,t; .iirr Jr-.r jiry 'ci ot,

(Amal yang paling disukai Rasulullah SAW adalah yang dilalrukan
secara terus-menerus). Ini menafsirkan hadits sebelumnya. Telatr



diriwayatkan bahwa lafazh ini berasal dari Nabi SAW seperti yang

disebutkan dalam hadits berikutnya.

Ketiga, hadits Abu Hurairah dari riwayat Sa'id Al Maqburi

darinya.

'^ib|SL r!;i'rF-U (Amat seseorang dari kalian tidak akan

menyelamatkan pelakunya). Dalam riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi

Ibnu Abi Dzi'b disebutkan dengan redaksi, 'rie 4:J" 9i b'€i 6

(Amal seseorang dari kalian tidak akan menyelamatknnnya). Hadits

ini diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim dari jalurnya. Pada

pembahasan tentang tebusan sakit telah disebutkan dari jalur Ubaid,

dari Abu Hurairah, dengan redaksi, tJir'^ie L;i'E"r.-i- l @mat

seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga).

Imam Muslim meriwayatkannya seperti redaksi Aisyah pada

hadits keempat di sini. Imam Muslim juga meriwayatkannya dari jalur
Ibnu Aun, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dengan

redaksi, ib )*3"'&'t ijA gia* ada seorang pun dari kqlian

yang diselamatknn oleh amalnya). Kemudian dari jalur Al A'masy,

dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, disebutkan dengan redaksi, 'F"U

#.)&"bi (Tidak ada seorang pun dari kalian yang akan selamat

knrena amalnya). Imam Muslim juga meriwayatkannya dari hadits

Jabir dengan redaksi, )8,',y i$-ri ,23;$'i,i*|SL r";,;i #U r (Amal

perbuatan seseorang dari kalian tidak akan memasulckannya ke dalam

surga, dan tidak pula menyelamatl<nnnya dari neraka).

Dalam menggabungkan hadits ini dengan firman Allah dalam

surah Az-Zukhru f ayat 72, o:riJ,|'€ \A#ii \r,ir igi' |;llis 1oo,

itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal

yang dahulu kamu kerjakan), Ibnu Baththal berkata, "Ayat ini
dipahami bahwa tingkatan surga diperoleh sesuai dengan tingkatan

amal, dan hadits tersebut menerangkan tentang masuk surga dan kekal
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di dalamnya. Kemudian jawaban ini ditanggapi dengan firman Allah
dalam surah An-Nahl ayat 32, o\iJji "# +4t geii|<* ile
(salaamun 'alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan
apa yang telah lmmu kerjaknn).

Di sini, Allah menyatakan bahwa masuk surga itu disebabkan
oleh amal. Dia menjawab, bahwa ayat ini masih bersifat global, dan
hadits telah menjelaskannya secara rinci. Maksudnya, masukrah kalian
ke dalam tingkatan surga dan istananya sesuai dengan amal yang telah
kalian kerjakan."

Setelah itu, dia berkata, "Hadits ini bisa berfungsi sebagai

penafsiran ayat tersebut. Maksudnya, masuklah kalian ke dalam surga
sesuai dengan amal yang telah kalian kerjakan berkat rahmat dan
karunia Allah yang diberikan kepada kalian. Hal itu karena pembagian

tingkatan surga adalah karena rahmat-Nya, demikian juga dengan
masuk surga Allah mengilhamkan kepada para makhluk tentang apa
yang akan mereka peroleh dengan amal perbuatan mereka. Jadi,
pemberian ganjaran kepada para hamba-Nya tidak terlepas dari rahmat
dan karunia-Nya, sebagaimana Allah telah berkenan menciptakan,
memberi rezeki dan mengajari mereka."

Iyadh berkata, "Cara menggabungkannya bahwa hadits ini
menafsirkan yang global pada ayat tesebut."

Ia kemudian mengemukakan ungkapan yang menyerupai
ungkapan Ibnu Baththal yang terakhir, dan bahwa diantara rahmat
Allah adalah memberi petunjuk untuk beramal dan memberi hidayah
untuk melakukan ketaatan. Semua itu tidak menyebabkan pelaku
berhak terhadap amalnya, tapi itu adalah karena karunia dan ratrmat

Allah.

Ibnu Al Jauzi berkat4 "Ada empat jawaban untuk menanggapi

masalah tersebut, yaitu:

1. Petunjuk untuk beramal adalatr rahmat dari Allah. Seandainya
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bukan karena ratrmat Allah tentulah tidak akan terjadi
keimanan dan tidak pula ketaaan yang menyebabkan

diperolehnya keselamatan.

2. Hasil yang diperoleh oleh budak adalah hak tuannya, maka

hasil pekerjaannya merupakan hak maula-nya. Karena itu, jika
dia memberinya kenikmatan, maka itu adalah pemberiannya

(bukan upahnya).

3. Dalam sebagian hadits disebutkan, bahwa masuk surga adalah

berkat rahmat Allah, dan beragamnya tingkatan surga adalah

sesuai dengan amal perbuatan.

4. Amal ketaatan dilakukan hanya dalam jangka waktu yang

pendek, sedangkan ganjaran itu tidak pernah habis. Oleh sebab

itu, pemberian yang tidak pemah berhenti adalah karena

karunia dan rahmat, bukan sebagai pengganti amal."

Al Karmani berkata, "Huruf ba' pada firman-Nya '# U,
o}jj6 (Dengan apa yang telah kamu kerjaknn) bukanlah 6a'

sababiyyah (huruf ba' yang berfungsi menunjukkan makna sebab),

tapi untuk mengaitkan atau menyertakan, yakni diwariskan kepada

kamu terkait dengan, atau disertai dengan amal-amal yang dahulu

kamu kerjakan. Atau untuk pengganti, seperti: t'i'.rlt,, ir2lt'c,gil gfu
diberi kambing dengan [imbalan] satu dirham)."

Pendapat terakhir ini yang dinyatakan oleh Syaikh Jamaluddin

bin Hisyam sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al Mughni,
sehingga ia mendatrului Al Karmani dalam mengemukakannya, dia
berkata, "Huruf 6a'kadang digunakan dengan makna penukar, yaitu

termasuk dalam kategori pengganti, seperti: ai;-#,t laku

membelinya dengan seribu). Contohnya adalah firman Allah dalam

surah An-Nahl ayat 32, ii kr '€ f-rzgit rltlii (Masuklah kamu ke

dalam surga itu disebabkan apayang telah kamu kerjaknn).
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Alasan tidak dipahaminya huruf Da'di sini sebagai sababiyyah
seperti yang dikatakan oleh golongan Mu'tazilah dan yang dikatakan
oleh banyak kalangan tentang hadits, #._aZiti;6ii',|U-'f (Tidak

seorang pun dari kalian yang masuk surga karena amalnya), adalah
karena orang yang memberi dengan pengganti kadang dia memberi
secara cuma-cuma, beda halnya dengan penyebab, karena tidak akan
ada pemberian tanpa adanya sebab. Dengan demikian, tidak ada

kontradiksi antara ayat dan hadits ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Al Qayyrm sudah lebih dulu
mengemukakan itu dalam kitab Miftah Dar As-Sa'adah,..Huruf ba'
yang berarti akibat masuk bukanlah ba' yang sebelumnya. yang
pertama adalah sababltyah yang menunjukkan bahwa amal menjadi
sebab masuk ke tempat yang layak seperti halnya semua sebab

terhadap akibat. Yang kedua adalah pengganti, seperti: Uirlt ,, U:*l
(aku membeli darinya dengan harga sekian).

Nabi SAW mengabarkan bahwa masuk surga bukan sebagai
pengganti amal seseorang, dan bahwa seandainya bukan karena
rahmat Allah kepada hamba-Nya, tentulah Allah tidak akan
memasukkan hamba-Nya itu ke dalam surga. Karena amal saja tidak
dapat memastikan seseorang masuk surga, dan tidak bisa berfungsi
sebagai penggantinya. Meskipun amalan itu sesuai dengan yang
disukai Allah, tetap tidak sebanding dengan nikmat Allah, bahkan
semua amal tidak dapat mengimbangi satu kenikmatan. sehingga
semua nikmat-Nya patut disyukuri dan si hamba belum m,rmpu
memenuhi hak kesyukurannya. Jika dalam kondisi ini Allah
mengadzabnya, tentu Allah berhak mengadzabnya. Dan bila Allah
merahmatinya dalam kondisi ini, maka ratrmat-Nya itu lebih baik
daripada amalnya. Hal ini seperti yang disebutkan dalam hadits ubai
bin Ka'ab yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majatr tentang
takdir, di dalamnya disebutkan, 'Ft'd.fi 9o\\ .ryua Ui q:i; &r l( !
e-e rQ i-j:|L. rri l-14'{, ,'& flv't (seandainya Ailah
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mengadzab para penghuni langit dan bumi-Nya, tentulah Allah dapat
mengadzab mereka, sedangkan Dia tidak menzhalimi mereka. Dan
bila Allah merahmati mereka, maka rahmat-Nya itu lebih baik bagi
mereka)."

Dia berkata, "hdlah perbedaannya dengan golongan

Jabariyyah yang mengingkari secara total bahwa amal menjadi sebab

masuk surga, sedangkan golongan Qadariyyatr menyatakan batrwa

surga adalah pengganti amal dan itu adalatr harganya, apalagi masuk

surga adalatr murni karena amal. Namun hadits tadi membatalkan

klaim kedua golongan ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Karmani juga berpandangan

batrwa maksudnya adalatr masuk surga itu bukan karena amal, dan
juga tentang makna masuk yang disimpulkan dari mewarisi dengan

amal. Hal ini bila dalam jawabannya bertopang lirman Allah dalam

surah Az-Zukhruf ayat 72, o:ti1;i'# 6.[d#ii (Yang diwariskan

kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan) tapi
tidak sesuai dengan firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat3l, ttjlii
t):P;|'# U,r&Jrt (Masuklah kamu ke dalam surga itu dengan apa

yang telah kamu lcerjakan).

Saya melihat jawaban lain dalam menggabungkan ayat dan

hadits ini, yaitu hadits tersebut dipatrami bahwa amal tidak dapat

memberi manfaat bagi pelakunya untuk masuk surga selama amal itu
tidak diterima. Dengan demikian, diterimanya amal itu tergantung

Allah, dan dengan ratrmat Allah-lah amal itu diterima. Berdasarkan

ini, maka makna firman-Nya, ttJ;6'j-J5. Uorilt trilii luotuklah
kamu lee dalam surga itu dengan apa yang telah kamu kerjalean)

adalah dengan apa yang telah kamu kerjakan yang berupa amal-amal
yang diterima. Jika demikian, maka tidak masalah apakah huruf Da'di
sini dianggap berfungsi sebagai penyerta, atau pengganti, namun tidak
sebagai sababiyyah.
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Kemudian saya dapati An-Nawawi menyatakan, bahwa
konteks beberapa ayat menunjukkan bahwa masuk surga disebabkan

oleh amal. Maka untuk mengompromikannya dengan hadits ini,
bahwa petunjuk untuk beramal dan hidayah untuk ikhlas dalam
beramal serta penerim.uul amal itu adalah karena rahmat dan karunia
Allah. Dengan demikian, masuk surga itu bukan semata-mata karena

amal. Itulah yang dimaksud oleh hadits ini. Memang benar bahwa
"masuk surga disebabkan amal" adalah termasuk rahmat Allah.
Namun Al Karmani menyangkal pendapat terakhir ini karena

dianggap menyelisihi konteks hadits.

Al Maziri berkata, "Ahlus Sunnah berpendapat bahwa
ganjaran yang Allah berikan kepada hamba yang menaati-Nya
merupakan karunia dari-Nya. Demikian juga siksaan yang diberikan
kepada orang yang bermaksiat kepada-Nya adalah keadilan dari-Nya.
Semua ini ditetapkan berdasarkan berita yang didengar (dalil naqli),
dan Allah berhak mengadzab orang yang taat dan memberi nikmat
kepada orang yang bermaksiat, tetapi Allah mengabarkan bahwa Dia
tidak melakukan itu.

Hadits ini menguatkan pendapat-pendapat mereka dan
menolak pendapat Mu'tazilah yang menetapkan segala sesuatu dengan
akal atau logika mereka bahwa surga adalah pengganti amal.

yt l;3 Lj Uf \:t Jitt (Para sahabat bertanya, "Tidakjuga

engkau wahai RasulullahT") Dalam riwayat Bisyr bin Sa'id dari Abu
Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan,hr,l* (Lalu

seorang laki-laki berkata). Saya belum menemukan nama pria
tersebut.

Al Karmani berkata, 'Tika setiap manusia tidak masuk surga

kecuali dengan rahmat Allah, maka maksud disebutkannya Rasulullah
SAW adalah jika dipastikan batrwa beliau akan masuk surga, dan
beliau tidak akan masuk surga kecuali karena rahmat Allah, maka
apalagi selain beliau."



Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ar-Raf i sudah lebih dulu
mengemukakan pendapat ini dalam kitab Amali, dia berkata, "Ketika
Nabi SAW mengabarkan bahwa ketaatan beliau adalatr yang paling
besar dan amalnya paling lurus dalam beribadah, maka dikatakan

kepada beliau, 'c-:1li (Dan tidak juga engkaz?). Maksudny4 tidak

juga engkau diselamatkan oleh amalmu walaupun kadarnya sangat

besar? Beliau pun menjawab, ir ti;:r\l ,l (naok juga aku, kecuali

knrena rahmat Allah). Jawaban tentang ini juga terdapat dalam
perkataan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari

hadits Jabir, pt ll.,gi li ,)6r'U 64ri *it 'irc i;:, r:;;i #U I
j, A !r'r* (Amal seorang dari kalian tidak akan dapat

memasukkannya ke dalam surga dan melindunginya dari neraka,

bahkan tidakjuga ala4 kecuali karena rahmat dari Allah Ta'ala).
\ " ""1i 1l (Kecuali Allah melimpahkan). Dalam riwayatott..j.Jr**r- r 

-

Suhail disebutkan dengan redaksi, d t :t;-'oi \1 1X" r"ali menyertaiku).

,$1 (Rahmal). Dalam riwayat Ubaid disebutkan , :l3)j 
lbb)

(karunia dan rahmar). Sedangkan dalam riwayat Al Kasymihani dari
jalurnya disebutkan, J-*) Fr(limpahan rahmat-Nya). Selain itu,

dalam riwayat Al A'masy disebutkan, i&-JjrJ,rt (rahmat dan

karunia). Dalam riwayat Bisyr bin Sa'id juga disebutkan dengan

redaksi, *i't j, (rahmat dari-Nya), dan dalam riwayat Ibnu Aun

disebutkan, * ):t i #) (ampunan dan rahmat).

Ibnu Aun mengatakan dengan tangannya seperti ini, seraya

memberi isyarat ke atas kepalanya, seakan-akan dia hendak

menafsirkan makna i,J31E;-.

Abu Ubaid berkata, 'Yang dimaksud dengan 3u-1i3r adalatr

menutupi atau menaungr. Aku kira bahwa ini diambil dari kata i5
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t&Jt (menyarungkan pedang), karena jika engkau menyarungkan

pedang, berarti telah menutupinya dengan sarungnya."

Ar-Raf i berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa semestinya

orang yang beramal tidak mengandalkan amalnya dalam mencari
keselamatan dan menggapai derajat. Karena sesungguhnya ia beramal

berkat petunjuk Allah, dan dia meninggalkan kemaksiatan berkat
pemeliharaan Allah. Itu semua terjadi berkat karunia dan rahmat-

Nya."

t\i:'.tJ, (Konsistenlah dalam perbuatan dan benar dalam

perkataan). Dalam riwayat Bisyr bin Sa'id dari Abu Hurairah yang

diriwayatkan muslim disebutkan dengan redaksi, t]i5lt-"',>.<i (Akan

tetapi, konsistenlah dalam perbuatan dan benar dalam perkataan).
Dari sini dapat difahami, bahwa penafian tersebut bukanlah penafian

manfaat amal secara total. Seolah-olah ada yang mengatakan, bahkan

ada manfaatnya, yaitu amal itu adalah tanda adanya rahmat yang

memasukkan pelakunya ke dalam surga. Karena itu, beramallah, dan

konsistenlah dalam kebenaran dengan amal kalian itu, yakni

mengikuti Sunnah seperti ikhlas dan sebagainya, agar amal kalian
diterima sehingga mendatangkan rahmat.

rji.tt it (Sederhanalah). Maksudnya, janganlah kalian

berlebihan sehingga memaksakan diri dalam beribadah, agar hal itu
tidak menyebabkan kalian bosan sehingga meninggalkan amal. Al
Bazzar meriwayatkan dari Muhammad bin Suqah, dari Ibnu Al
Munkadir, dari Jabir 

-nirmun 
dia telah membenarkan bahwa riwayat

itu mursal-, dan ada riwayat penguat-nya dalam kitab Az-Zuhdkarya
Ibnu Al Mubarak, dari hadits Abdullah bin Amr secara mauquf, r-ri ,rt

*\i r Uijr iif ,ii'r ;sV "6*i 4 6:za:i ts ,et *tq\ii "6 i-irt
tW \ li (SesunSSuhnya agama ini kokoh, maka masuklah ke

dalamnya dengan lembut, dan janganlah kalian memal<sakan diri
dalam beribadah kepada Allah, karena orang yang memal<sa hewan
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tunggangannya maka tidak akan dapat mengarungi perjalanan darat
dan tidakpula menunggangi hewan tunggangan).

Kata L--.ijl berarti orang yang membuat lelah tunggangannya

karena beratnya perjalanan. Kata ini dibentuk dari kata t-jr, artinya

menjadi terputus, tidak mencapai tujuannya dan kehilangan
tunggangannya yang sebenarnya bisa mengantarkannya kepada

tujuannya bila diperlakukan dengan lembut. gulu lj9if berasal dari

t<ata'Jiljt, yaitu masuk ke dalam sesuatu.

i;iitr U bi Vj33 rjl;j,;rj (Berangkattah di permulaan hari

dan di akhir hari serta sedikit pada malam hari). Dalam riwayat Ath-
Thayalisi dari Ibnu Abi Dzi'b disebutkan dengan redaksi, 'H t-hri
i+iilr (Dan sedikit pada malam hari).Yang dimaksud dengan }il..-i'
adalalr berjalan di permulaan hari, dan yang dimaksud dengan Lt:ilt
adalah berjalan d; permulaa-n separuh keduanya, sedangkan yang

dimaksud dengan oojld' u6r, i 
"f'rft 

adalatr berjalan pada malam hari.

Contohnya adalah, Pr'y.Wi tA @erjalan sesaat pada malam hari).

Karena itulah beliau bersabda, 4!rl b r:) (Serta sedikit pada malam

hari). Hal itu karena beratnya berjalan pada seluruh malam.

Ini seolah-olatr mengisyaratkan kepada puasa sepanjang siang

hari dan shalat malam pada sebagian malam serta ibadatr-ibadah lain
yang lebih umum dari itu. Hadits ini mengisyaratkan anjuran untuk
bersikap lembut dalam beribadatr, dan ini sesuai dengan judulnya.

Diungkapkannya kata "berjalan" karena seorang hamba laksana orang
yang sedang berjalan menuju tempat tinggalnya, yaitu surga.

't"-i/t,'.t:"-it1 (Sederhanalah, sederhanalah). Maksudnya,

tempuhlatr jalan tengatr yang lurus. Contoh penggunakan kata ini
untuk makna tersebut sebagaimana dalam sabda beliau pada hadits
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Jabir bin Samurah yang diriwayatkan lmam Muslim, t:t:i arle, U'C

(Khutbah beliau itu sederhaza). Maksudnya, tidak panjang dan tidak

pendek. Saya menelusuri sebab hadits ini: Ibnu Majah meriwayatkan

'irAt'nSl; ,1t:iit;3:i; .lrif' (Rasulutlah SAW lewat di dekat seorang

laki-laki yang sedang shalat di atas batu besar, lalu dia menghampiri

satu sisinya lantas diam. ketika beliau kembali, beliau mendapatinya

masih seperti itu, makn beliau pun berdiri lalu menyatukan tangan

beliau, lalu bersabda, "Wahai manusia, hendaklah kalian bersikap

sederhana. Hendaklah kalian besikap sederhana. ")

Keempat,'ail ; ei'* (Dari Musa bin (lqbah). Al Ismaili

mengatakan setelah meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Al
Husain Al Makhzumi, dari Sulaiman bin Bilal, dari Abdul Azizbin Al
Muthallib, dari Musa bin Uqbah, "Aku belum pernah melihat redaksi,

. +kir f. /lt * * (Dari Abdul Aziz bin Al Muthatlib) di antara

Sulaiman dan Musa dalam kitab Imam Bukhari."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, itu adalah sanad yang akurat,

sedangkan yang ditambahkannya tidak bisa dijadikan pegangan

karena lemah, yaitu yang dikenal dengan sebutan Ibnu Zabalah Al
Madani. Ini adalah salah satu contoh yang sertakan oleh Ibnu Ash-

Shalah saat menyatakan bahwa tambahan-tambahan yang terdapat

dalam kitab Al Mustakhraj dihukumi shahih karena periwayatannya

seperti kitab Ash-Shahih. Alasan penyertaannya, karena orang-orang

yang meriwayatkannya tidak menyatakan menggunakannya. Kalau

pun kami menerimanya, tapi mereka tidak mengamalkannya. Ini

salah satu contohnya, dan Ibnu Zabalah pun tidak memenuhi kriteria

Shahih.

*tt * i. & grifi (Dari Salamah bin Abdurrahman).

Penjelasan bahwa sanad ini maushul akan disebutkan setelah dua
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hadits. Sedangkan redaksi hadits ini telah dijelaskan sebelumnya.

JU&li 
",-ri 

ity21Oo, bahwa amal yang paling dicintai).lni

adalah jawaban atas pertanyaan yang keterangarurya akan dipaparkan

berikutnya.

Kelima, {J.J.bt (Dari Aisyah). Dalam riwayat An-Nasa'i dari

Ishaq, yaitu As-Subai'i, dari Abu Salamatr, dari Ummu Salamah, dia

kemudian menyebutkan makna hadits Aisyah. Riwayat Sa'ad bin

Ibrahim lebih kuat, karena Abu Salamah adalah kerabatnya. Lain

halnya dengan Ibnu Ishaq, karena dia bukan kerabat. Kemungkinan

juga Abu Salamah memang meriwayatkan dari dua orang Ummul

Mukminin (Aisyah dan Ummu Salamah) karena redaksi kedua hadits

ini berbeda. Redaksi dari Ummu Salamah di samping ada tambahan di

awalnya, bentuk redaksi berikutnya adalatr, r5ll 1tl Jrilli ';i o'ii
(F-u& bft"dt *'?'tU- (Dan amal yang paling dicintai-Nya adalah

yang dilakukan terus-menerus oleh hamba walaupun hanya sedikit).

Sebelumnya, telah dikemukakan dari jalur Al Qasim bin Muhammad

dari Aisyah hadits yang serupa dengan redaksi Abu Salamah dari

Aisyah.

11' JIL;il';ty; Ui :pi*p il' e !, J'ri,Y.-' (Nabi sAW

ditanya, "Apakah amal yang paling dicintai Allah?',')...Saya belum

menemukan nama orang bertanya itu, namun redaksi, &"0, W\1 :J6

(Beliau menjawab, "Yang dilalatkan terus-menerus walaupun

sedikit.) mengindikasikan bahwa yang ditanyakan adalatr amal yang

paling dicintai. Konteksnya menunjukkan bahwa pertanyaan ini

tentang amal, dan tidak menanyakan tentang tingkatan. Bisa juga

dikatakan, batrwa pertanyaan ini muncul setelah ucapan beliau dalam

hadits yang dikemukakan mengenai shalat, haji dan berbakti kepada

kedua orang tua. Beliau ketika itu menjawabnya dengan shalat,

kemudian berbakti kepada kedua orang tua dan seterusnya, lalu

ditutup dengan pernyataan, bahwa melakukan suatu amal kebaikan
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secara terus-menerus walaupun kurang utama adalah lebih dicintai
Allah daripada amalan yang besar pahalanya namun tidak dilakukan

secara terus-menerus.

565 gettau juga bersabda). Maksudnya, Nabi SAW.

,1* r. g"t*kanl ah s ecara terus -menenzs). Ibnu At-Tin berkata,

"Menurut satu dialek bahwa kata itu dibaca dengan fathah, namun

diriwayatkan kepada kami lafazh tersebut dibaca dengan dhammah."

Maksudnya adalah membawakan sesuatu kepada tujuannya.

Contohnya, :,JJ;u;'r;+t (aku tertahan oleh sesuatu). Sebagian

pensyarah menukil, bahwa ini diriwayatkan juga dengan harakat

fathah pada huruf hamzah dan harakat kasrah pada huruf lam, daifi'l
ruba'i 1r;i1ii). Namun bacaan ini disanggatr karena tidak pernah

terdengar ungkapan, lpur'.ilisi.
Al Muhibb Ath-Thabari berkata, "Kalimat ,,*Jlurl-ii(ir 66r*1i

ketergantungan terhadap sesuatu, lalu ini digunakan untuk amal yang

senanti asa dilakukan. "

Huruf alif pada redaksi ini adalah alif washL Hikmahnya,
orang yang melakukan amal secara terus-menerus akan sering

mengampiri pintu ketaatan setiap saat sehingga mendapat ganjaran

karena sering melakukannya. Ini tidak seperti orang yang melakukan

suatu amal kemudian berhenti. Selain itu, ketika orang yang

melakukan suatu amal kemudian meninggalkannya, maka dia seperti

orang yang kembali setelah sampai. Sehingga layak mendapat celaan

dan dijauhi. Oleh sebab itu, ada ancaman bagr yang telah hafal Al
Qur'an kemudian meninggalkannya. Yang dimaksud dengan amal di
sini adalah shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya.

o".r-jbt 6 (Yang kalian sanggupi). Maksudnya, sesuai dengan

kadar kemampuan kalian. Kesimpulannya, Nabi SAW memerintatrkan

untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah hingga mencapai batas
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puncaknya, namun dengan batasan ibadah tersebut tidak sampai

membuat susah yang bisa menimbulkan rasa jemu dan bosan.

Keenam, tlu+1i 'H (#,W" ug|! (Apakah beliau pernah

mengkhususknn suatu hari tertentu?). Maksudnya, mengkhususkan

satu hari dengan ibadah tertentu yang tidak dilakukan pada hari

lainnya.

) ,L (6 (Aisyah menjawab, "Tidak.") Redaksi ini terasa

janggal dengan riwayat yang berasal darinya, bahwa mayoritas puasa

beliau dilakukan pada bulan Sya'ban, seperti yang telah dipaparkan

pada pembahasan tentang puasa, dan beliau juga biasa berpuasa

ayyomul bidh (puasa tiga hari setiap bulan Hijriyah) seperti yang

disebutkan pada pembahasan tentang sunnah-sunnah dan telah

dijelaskan di sana. Hal ini dapat ditanggapi, bahwa maksudnya adalah

mengkhususkan ibadah tertentu pada waktu tertentu. Sedangkan

memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban, karena sebelum bulan itu,
beliau sering bepergian untuk berperang, sehingga beliau tidak
berpuasa pada hari-hari yang diinginkan beliau, lalu beliau tidak
sempat mengqadhanya kecuali pada bulan Sya'ban. Oleh sebab itu,
puasa beliau di bulan Sya'ban lebih banyak daripada bulan-bulan
lainnya.

Adapun tentang puasa ayyamul bidh, pelaksanaannya tidak
selalu pada hari-hari tersebut, tapi kadang di awal bulan, kadang di
pertengahan buJan, dan kadang di akhir bulan. Oleh karena itu, Anas

mengatakan, ,l #r' 
',y |3tt 13 ,:a;:-?) ft ,r{6' 'U *.b 6rj iti ir:,s U? t;

',S-it (Tidaklah engkau ingin melihat beliau berpuasa di siang hari

kecuali engkau aknn melihatnya, dan tidaklah engknu ingin melhatnya

shalat di malam hari kecuali engkau melihatnya). Semua ini telah

dipaparkan pada pembahasan tentang puasa.

a.t-2 d* Ai{ (Amalan beliau dilakukan secara terus-menerus).

Maksudnya, berkesinambungan. Asal maknu i;-11r adalah hujan yang
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terus-menerus yang tidak disertai guntur dan tidak pula petir,

kemudian kata ini digunakan untuk hal lainnya.

'*1-"'n-$: (Siapa dari kalian bisa).Maksudny4 kuantitas

ibadahnya atau kualitas kekhusyukan, ketulusan dan keikhlasannya.

Ketujuh, .:aJt ,fj C'*i ,J'6 (Ia berkata: Alat menduganya

dari Abu An-Nadhr). Dia adalah Salim bf ebi Umayyatr Al Madani

At-Taimi, sedangkan yang mengatakan l;},i @lcu menduganya) adalah

Ali bin Al Madini, gurunya Imam Bukhari dalam hadits ini.

Tampaknya, dia memperkirakan batrwa Musa bin Uqbah tidak pemah

mendengar hadits ini dari Abu Salamah bin Abdinatrman, tapi ada

perantara di antara keduanya, yaitu Abu An-Nadhr. Terbukti dari jalur

lainnya, bahwa tidak ada perantar4 karena Wuhaib, yaitu Ibnu Khalid,

menyatakan dari Musa bin Uqbah dengan mengatakan,"rfu 6.i'riA
(Aku mendengar Abu Salamah).Inilah maksud pencantuman riwayat

mu'allaq itu setelatrnya, yang berasal dari Affan dari Wuhaib.

Jalur Affan ini diriwayatkan secara maushul oleh Ahmad

dalam Musnad-nya, dia mengatakan, 9r€*-ti,-b $'J-; (Affan

menceritakan kepada kami dengan sanadnya). Diriwayatkan juga oleh

Al Baihaqi dalam Y,ttab Asy-Syu'ab daijalur Ibratrim Al Harbi, dari

Affan. Sedangkan hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Imam

Muslim dari jalur Bahz bin Asad, dari Wuhaib.

,:t}.ij li3- lXonsistenlah dalam perbuatan dan benar dalam

perkataan serta bergembiralah). Demikian penulis menyebutkan

penggalan redaksi hadits secara ringkas, karena maksud

pencantumannya adalah sebagai keterangan sanad yang bersambung,

sehingga cukup dengan ini. Imam Ahmad mengemukakannya secara

lengkap dari Affan seperti riwayat Abu Hammam, namun sebagian

lafazbnya ada yang disebutkan di awal dan ada yang disebutkan di
akhir. Demikian juga riwayat Imam Muslim dari BalE, di bagian
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akhirnya disebutkan tambahan, jj'or'i7\1 il JlPt'Ci ot ribtt
(Dan ketahuilah, bahwa amal yang paling dicintai Allah adalah yang

dil akukan s e cara t erus -m enerus wal aupun s edikit).

Pada pembahasan tentang pakaian telah dikemukakan tentang

sebab hadits serupa, yaitu dari jalur Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi,

dari Abu Salamah, (ja;'f-ln ti *ht & ,;t'ol :e;.b fi
& *r4b oi':"i- rrir'Ssti *'#ii )qt C';W-i * H ,yu,
oi'+t r",. J6!1i'c'#..16' e'i 6- :Jui'1t6',ylri,r\i,? loari Aisyah,

bahwa Nabi SAII membuat ruang dengan tikar di malam hari lalu

shalat di dalamnya. Beliau menghamparkannya di siang hari lalu

duduk di atasnya. Maka orang-orang pun mengikuti shalat beliau

sampai jumlah mereka banyak, lalu beliau menoleh kepada mereka

dan bersabda, "Wahai manusia, lakukanlah amal yang kalian

sanggupi.")

Selain itu, saya menemukan sebab lainnya, yaitu yang

diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadits Abu Hurairah, dia berkata,

| ;J.;i ,o'r<te;- f : y.s,l|',y h ,* *t {p h' u,ri, I' J?j"}
r ,ari i':a-;*, ot i,lui #"k '0$6 Gt '#i, \ti 'i<?a *i v o:;r;t

ti.:-s: bi:r-t |JJi &gi *#V'h!ii lRasulultah SAW metewati

sejumlah sahabatnya yang sedang tertawa, lalu beliau bersabda,

"Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, tentu kalian

akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Maka Jibril mendatangi

beliau, lalu berkata, "Sesungguhnya Tuhanmu berfirman kepadamu,

'Janganlah engknu mematahkan semangat para hamba-Ku'." Maka

beliau pun kembali kepada mereka, lalu bersabda, "Konsistenlah

dalam perbuatan dan benar dalam perkataan, dan sederhanalah.")

Ibnu Hazm berkata, 'Mal<na perintatr unfuk selalu konsisten

dalam kebenaran dan sederhana, adalah untuk mengisyaratkan, bahwa

beliau diufus unhrk memberi kemudatran dan keringanan, maka beliau

memerintahkan umatrya agar bersikap sederhana dalam segala urusan,
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karena biasanya sikap seperti itu lebih langgeng."

6:,v fsl* r;.J-.,-, :"1vj S6i luuiahid berkata, 'Kata Sadiidan

dan sadaadan berarti benar.") Demikian redaksi yang disebutkan

dalarn riwayat mayoritas. Sedangkan riwayat dari Mujahid yang

diriwayatkan oleh Al Firyabi, Ath-Thabari dan lainnya dari jalur Ibnu
Najih, dari Mujahid tentang firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat

9, t1,i-1-,1'/i gerratuan yang benar), t3tls-7, ,lJ (Ia berkata,

"Mal<sudnya, lurus atau benar.')

Kata irirj-Jl berarti lurus, sedangkan rril-Jr berarti yang

menutupi celah. Redaksi yang disebutkan dalam riwayat adalah 3t-(Jt.

Mughlatai menyatakan yang kemudian diikuti oleh guru kami, Ibnu Al
Mulaqqin, bahwa Ath-Thabari meriwayatkan penafsiran Mujahid ini
secara maushul dari Musa bin Harun, dari Amr bin Thalhah, dari
Asbath, dari As-Suddi, dari Ibnu Abi Nujaih, dari Mujahid. Ini adalah

dugaan yang tercela, karena As-Sudi tidak mempunyai riwayat dari
Ibnu Abi Najih, dan Ath-Thabari tidak meriwayatkannya dari jalur ini,
tetapi meriwayatkannya dari jalur lainnya, dari As-Sudi, dari Sa'id bin
Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,t$;J,\:ti,dia berkata,

"ii.tl-Jt Jrat uautuf, mengatakan kepada orang yang sedang didatangi

kematian, 'Persembahkan untuk dirimu dan tinggalkan untuk
anakmu'."

Selain itu, dia meriwayatkan atsar Mt$ahid dari riwayat
Warqa', dari Ibnu Abi Najih. Dia juga meriwayatkan dari jalur Yazid
bin Zurai', dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadatr tentang firman
Allah, liip ir, dia berkata, "Maksudnya, benar dalam perkataan dan

perbuatan."

Dia juga berkata, "Kata Stiri.Jt juga berarti benar."

Ath-Thabari juga meriwayatkan hadits seperti itu dari jalur Al

F'ATIIUL BAARI _ 239



Kalbi. Saya kira ada kata yang terlewatkan dari asalnya, yaitu Jti
'6:t*,'r ;,'SA t. rir-r.l,,"+6 (Mujahid berkata, "Mal<sudnya, lurus.,,

Sedangkan yang lain berknta, "Mal<sudnya, benar.") Atau lafazh
yang terlewatkan itu adalah lafazh ;i lyatni;. Tampaknya Imam

Bukhari hendak menafsirkan ljdJl dengan penafsiran Mujahid.

Kedelapan,ii)lAt 6i$ T g"a, suatu hari Rasulullah SAW

mengimami kami shalat). Dalam riwayat Az-Ztthri dari Anas
disebutkan bahwa itu adalah shalat Zhuhur.

G) i (Kemudian beliau menaiki mimbar). fata eji berasal

dari kata '"ur;tyi,yang semakna dengan kata t* (naik).

,.p'U (Dari arah). Kalimat ini, semakna dengan k'C (Dari

arah).

'* i:l (Diperlihatkan kepadaku). Dalam sebagian riwayat

disebutkan dengan kata, tji1 (Aku melihat).

& (Yang tampak). Maksudnya, semakna dan sepola dengan

fl)LJ (tergambar). Contohnya, '^-iZ artinya adalah ia

menggambarkannya, hingga seolah-olah ia melihatnya.

F ,* (Di balik).Yang dimaksud dengan dinding ini adalah

dinding masjid.

'*Jtj ;tI ,*. ftg ,lVi gafa aht tidak pernah melihar

kebaikan dan keburukan seperti hari rzi). Pengulangan yang terjadi di
sini berfungsi sebagai penegasan. Penjelasan lafazh ini telah
dipaparkan pada bab "Waktu Shalat Zhuhur" pada pembahasan bab

waktu shalat. Penjelasan hadits ini juga akan dipaparkan pada

pembahasan tentang berpegang teguh dengan Al Qur'an.

Hadits ini mengandung anjuran untuk melakukan amal
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perbuatan secara terus-menerus, karena biasanya orang yang
ditampakkan surga dan neraka di hadapannya, maka akan terdorong
untuk senantiasa melakukan ketaatan dan menahan diri dari
kemaksiatan. Dengan demikian, maka tampak kesesuaian hadits ini
dengan judul bab.

19. Berharap yang Disertai dengan Kecemasan

tt:*i e:d e'A)"a ,*'*f :^,1 pr?r Gi i\ai, JE)

' G$'u'e\ J / ut ,lii ir r'rxt

Suffan berkata, "Tidak ada ayat di dalam Al Qur'an yang

terasa lebih berat bagiku daripada ayat, 'Kamu tidak dipandang
beragama sedikit pun hingga kamu menegalelcan ajaran-ajaran
Taurat, Injil dan Al Qur'an yang diturunlan lcepadamu dari
Tuhanmu'." (Qs.Al Maa'idah [5]: 68)

*i ilLht * )t ,l';:r'.x- ,JG &?nt *>r r;; eri *
t;L 1. ;+'d;G,*3 iV @ ?'i *')t'* ?" aL : Jt*
';tSlt'&';i ,i:.t-r, a;)'r$ ,i, d ,trr?: ,l;r',p,
F- b's5t ;*'j, ,*it'u",e I *'Std., ,&r ry ,s$ ,F

-l

.)61'u'JU'f -,lilr u )t ry L5$

6469. Dari Abu Hurairah RA, dia berkat4 "Aku mendengar

Rasulullalr SAW bersabda, 'Sesungguhnya Allah mmciptakan rahmat
pada hari menciptaleannya sebanyak seratus rahmat, lalu Allah
menahan sembilan puluh sembilan rahmat di sisi-Nya, dan
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memberiknn satu rahmat kepada semua makhluk-Nya. Seandainya

orang kafir mengetahui setiap rahmat yang ada di sisi Allah, tentu dia
tidak akan berputus asa terhadap surga, dan seandainya orang
beriman mengetahui setiap adzab yang ada di sisi Allah, tentu dia
tidak akan merasa aman dari neraka'."

Keteransan Hadits:

(Bab Berharap yang Disertai dengan Kecemasan).

Maksudnya, anjuran untuk berharap yang disertai dengan cemas

kepada Allah. Tidak hanya mengedepankan harapan tanpa disertai
kecemasan, dan tidak pula hanya mengedepankan kecemasan tanpa
disertai harapan. Tujuannya agar harapan kepada Allah tidak menyeret
kepada makar, dan rasa cemas tidak menyeret kepada putus asa,

karena sifat tersebut sangat tercela.

Yang dimaksud dengan "berharap" adalah, orang yang telah
lalai hendaknya berbaik sangka kepada Allah dan berharap Allah agar

menghapuskan dosanya. Demikian juga orang yang taat hendaknya

berharap agar ketaatannya diterima. Sedangkan orang yang

bergelimang dosa dan kemaksiatan dengan terus menghidupkan
harapan tidak diadzab, tanpa disertai penyesalan dan tidak pula
meninggalkan kemaksiatannya, maka orang ini telah teperdaya. Indah
sekali perkataan Abu Utsman Al Jizi yang mengatakan, ..Di antara
tanda kebahagiaan adalatr engkau taat, dan engkau khawatir ketaatan

itu tidak diterima. Sedangkan di antara tanda kesengsaraan adalah
engkau bermaksiat, dan engkau berharap agar bisa selamat."

Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Sa'id
bin Wahab, dari ayatrnya, ti1-fi 6 o'il-i,iiir; ,iirr 

'J?) 
6- ,'Ci ,t;;O 7

1,. ,. t-a . ,,, ,. t , .7 tazi- a - '. I,d,bfJ'O:rbt:t'e*- e$r'&ii ,7 iS,6 srf fJ'Oi rt{,'rili ,(+j djii
'4'^.ji{-l'oi Oeit (Dari Aisyah, alat berkata, "Wahai Rasulullah,

'Orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan,
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dengan hati yang takut', apakah itu orang yang mencari dan

berzina?" Beliau menjawab, "Bukan, tetapi itu adalah orang yang
berpuasa, bersedekah dan shalat, dan ia takut amalnya itu tidak
diterima darinya."). Disepakati batrwa semua ini dianjurkan saat

dalam keadaan sehat.

Ada yang juga yang berkata, "semestinya rasa takut
(kecemasan atau kekhawatiran) ketika sedang sehat lebih besar

(daripada harapan), sedangkan ketika sakit adalah sebaliknya."

Adapun dalam kondisi hampir meninggal, ada orang yang

menganjurkan untuk cukup berharap saja, karena hal ini menunjukkan
rasa butuh kepada Allah, lagi pula alasan untuk meninggalkan rasa

takut atau khawatir sudah jelas, maka yang ada tinggal berbaik sangka

terhadap Allah dengan mengharapkan ampunan-Nya. Pendapat ini
dikuatkan oleh hadits, 1.: l--fu' ,#" $t lt'€'sli't*-t (Jangan

sampai seseorang dari knlian mati kecuali dia berbaik sangka

terhadap Allah). Keterangan tentang ini akan dikemukakan pada
pembahasan tentang tauhid.

Yang lain berkata, "Sisi takut sama sekali tidak boleh
diabaikan karena akan merasa bahwa dirinya aman."

Hal ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh At-
Tirmidzi dari Anas, ,g'-#t G Si"qb ,b |'ot'a,Lt *viot ;,lptbt
u-}i?rt & l' J:i,:,;ui .gr$,ietikt jiji:Jui r'jr:*s dS ,'i ,:ui

U6-b r*li', r'j"u fur 6rl;f \ *r,Jt ',ii ,J )* /a e g6r+i-t :{:
(Bahwa Nabi SAW masuk ke tempat seorang pemuda yang hampir
meninggal, lalu beliau bersabda, "Apa yang kamu rasakan?" Dia
menjawab, "Aht mengharapkan Allah dan talat dosa-dosaku."
Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah keduanya berpadu di dolam
hati seorang hamba dalam kondisi ini kecuali Allah memberikan apa
yang dia harapkan dan memberikan rasa aman kepadanya dari apa
yang ditakutinya.'). Kemungkinan Imam Bukhari mengisyaratkan
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pada hadits ini dengan judul yang disebutkannya ini, namun karena

hadits ini tidak memenuhi kriterianya, maka dia mengemukakan

hadits yang dapat menyimpulkannya, walaupun tidak sama dalam
menyatakan maksudnya secara jelas.

'Ot:l:, 
SS, (Sufuan berkata).Dia adalah Ibnu Uyainah.

:d e t'l.i *6j' J"( u,Jr> ,iw l5'c,*'$1"a'i orpr r9s
&, c'e$l6i ,Hliii5fr rr14i up lriaat ada ayat di datam

Al Qur'an yang terasa lebih berat bagiku daripada firman Allah
Ta'ala, "Katakanlah, 'Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang
beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran
Taurat, Injil dan Al Qur'an yang diturunkan kepadamu dari
Tuhanmu'.") Keterangan tentang atsar ini telah dipaparkan pada tafisr
surah Al Maa'idah. Selain itu, kesesuaiannya dengan judul bab dilihat
dari segi bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang tidak
mengamalkan apa yang ada dalam Kitab yang diturunkan kepadanya

maka tidak akan selamat. Tapi kemungkinan bahwa itu mengenai apa
yang telah diwajibkan atas umat sebelum ini, sehingga dengan cara ini
bisa memunculkan harapan yang disertai rasa takut.

^a| '4 aib Li,il, e-r"&?,rlt &r is! (Sesungguhnya Allah

menciptakan rahmat pada hari menciptakannya sebanyak seratus
rahmat).Ibnu Al Jauzi berkata, "Rahmat Allah adalah salah satu sifat
Dzat-Nya, dan itu bukan bermakna kelembutan yang ada pada sifat
manusia, tetapi ini sebagai perumpamaan yang bisa dijangkau akal
tentang ganjaran dan rahmat para makhluk. Maksudnya, Dia adalah

yang Matra Pengasih di antara para pengasih."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang dimaksud dengan rahmat di
sini adalah yang ada pada sifat perbuatan seperti yang akan saya

paparkan, jadi tidak perlu ditakwilkan. Di awal pembatrasan tentang
adab telatr dikemukakan jawaban terakhir disertai bahasan-bahasan

yang bagus, yaitu pada bab "Allah Menjadikan Rahmat Seratus
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Bagian".

;# l.,1i, ,* ,y'ji (Dan memberikan satu rahmat kepada

semua makhluk-Nya). Demikian redaksi yang disebutkan dalam

riwayat mereka, dan seperti itu pula redaksi yang tercantum dalam

riwayat Al Ismaili dari Al Hasan bin SuSan, dan dalam riwayat Abu

Nu'aim dari jalur As-Saraj, keduanya dari Qutaibah. A,l Karmani

menyebutkan, bahwa pada sebagian riwayat disebutkan ,4, C
(K ep a d a s emu a makhluk- Ny a).

;t-(lt'e"'ii (Seandainya orang kafir mengetahui). Demikian

redaksi yang disebutkan dalam jalur ini, yaitu dengan huruf/a' yang

berarti mengurutkan yang setelahnya kepada yang sebelumnya. Dari

sini dapat disimpulkan, orang kafir disebutkan terlebih dahulu, karena

banyak dan luasnya rahmat Allah sehingga setiap orang merasa ingin

untuk mendapatkannya, kemudian baru orang beriman disebutkan

selanjutnya. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Ala' bin

Abdunahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, lalu dia membagi

hadits tersebut menjadi dua hadits yang kemudian diriwayatkan oleh

lmam Muslim dari jalurnya. Ia menyebutkan hadits tentang rahmat

dengan redaksi, 1\{V il-b Vi *V u.i+ti'&'} ,*')uvlt'ie
'a.t-ti pAUoh menciptakan seratus rahmat, lalu Dia menempatkan satu

di antara para hamba-Nya dan menyembunyikan di sisi-Nya seratus

lcurang satu). Setelah itu dia menyebutkan hadits lainnya dengan

redaksi, b iir'e'i (Seandainya orang mulonin mengetahui).

Hikmah dibalik pengungkapan dengan fi'l mudhari' Qtresent
tense) mengisyaratkan bahwa itu tidak terjadi dan tidak akan pernatr

terjadi, sebab jika itu tidak akan terjadi di masa mendatang, maka

tidak terjadi pula di masa lalu.

o$t3a
surga). Ada yang

i/'E iJ (Tentu dia tidak akan berputus asa terhadap

mengatakan, maksudnya adalah, jika orang kafir
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mengetahui keluasan rahmat Allah, maka akan menutupi besamya

adzab yang diketahuinya, sehingga muncullah harapan. Atau
maksudnya, kaitan pengetahuannya dengan keluasan rahmat yang

tidak disertai pengetahuan tentang konpensasinya akan membuatnya

mengharapkan rahmat-Nya. Kesesuaian hadits ini dengan judul

adalah, bahwa hadits ini mengandung janji dan ancaman yang terkait
dengan harapan dan kecemasan. Karena diketahui bahwa di antara

sifat-sifat Allah adalah merahmati siapa yang dikehendaki-Nya untuk
dirahmati-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya untuk

disiksa-Nya. Siapa yang mengharapkan rahmat-Nya tidak akan merasa

aman dari adzab-Nya, dan siapa yang takut akan adzab-Nya tidak
akan putus asa terhadap rahmat-Nya. Hal ini yang menjadi pendorong

untuk menjauhi keburukan walaupun kecil dan selalu melakukan

ketaatan walaupun sedikit.

Ada juga yang mengatakan, bahwa pada redaksi ini ada

kejanggalan, karena surga tidak diciptakan untuk orang kafir, dan

orang kafir tidak merasa antusias untuk mendapatkannya. Oleh karena

itu, orang yang tidak meyakini kekufuran dirinya sangat jauh untuk

mengharapkan surga, sehingga anggapan ini menyulitkan untuk
menerapkan jawaban tadi. Menjawab pernyataan ini, kami
mengatakan bahwa redaksi kalimat itu dikemukakan untuk memotifasi
orang beriman terhadap luasnya ratrmat Allah, yang seandainya

diketahui oleh kafir 
-sekalipun 

telatr ditetapkan bahwa dia tidak
mendapat bagian di dalam rahmat-, tentu dia akan mengharapkannya

dan tidak berputus asa. Jika perihal orang kafir saja seperti demikian,

apalagr orang beriman tentu dia akan lebih mengharapkannya.

Disebutkan dalam sebuatr hadits, {,$ it- c;-6.*6J). Jt$',,,!-t';ri
t-'rllt -Au""7-, (Bahwa iblis mengharapkan syafaat karena melihat

betapa luasnya rahmat pada Hari Kiamat). Hadits ini diriwayatkan

oleh Ath-Thabarani dalam kitab Al Ausath dari hadits Jabir dan dari

hadits Hudzaifatr. Sanad keduanya dha'if.
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Al Karmani menjelaskan tentang kata p (seandainya) di sini.

Intinya batrwa kata ini berfungsi untuk menafikan (meniadakan) yang

kedua, yaitu harapan karena telah dinafikannya yang pertama" yaitu

mengetatrui sehingga redaksi ini seperti ungkapan, |#;i g,1f i {lif"
englrau mendatangiku, tentu aku memuliakanmu). Jadi, bukan untuk

meniadakan yang pertama karena tidak adanya yang kedua

sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu A].Hajib,tentang fi,ryT
Allah dalam suratr Al Anbiyaa' ayat 22,ti:ri-d.itl U a-iJi tlJ OtS 1l

(Sekiranya ada di langil dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah,

tentulah keduanya itu sudah rusak binasa).

Dia juga berkata, 'Maksud hadits ini adalah, orang mukallaf
semestinya selalu berada di antara kondisi takut dan harapan sehingga

tidak terlalu tenggelam dalam harapan yang menyebabkannya menjadi

golongan Murjiah yang mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun

yang membahayakan bila disertai keimanan, dan tidak juga terlalu
hanyut dalam ketakutan atau kecemasan sehingga termasuk golongan

Khawarij dan Mu'tazilah yang menyatakan pelaku dosa besar kekal di

neraka bila mati sebelum bertaubat. Namun, hendaknya berada di
antara keduanya seperti firman Allah dalam surah Al Israa' ayat 57,
'a-.Jl.rib Ojg;i'ei O?i (Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan

takut akan adzab-Nya). Orang yang mau menelusuri Islam, tentu

mendapati semua kaidatr pokok dan cabang ajaran Islam berada di
tengah (moderat)."

20. Sabar terhadap Larangan-Larangan Allah

.Vq *t;toiiutCi6t)
(Firman Allah,) "Sesungguhnya hanya orang-orang yang

bersabarlah yang dicalatpkan pahala tanpa batas." (Qs. Az-Zumar
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[3e]: l0).

ol l- cz ... .4. 2 t- t '.'-

P".lj-t- -r.> U-t*_2 :fe JVt

Umar berkata, "Kami mendapati kebaikan hidup kami dalam

kesabaran."

Li';;i',sr'j,Jt # 6.ili ,i-l i;w 6?i :lv"Gt\t e
"rJi ftt-'-r' ,*', {r h' & i' 'J';, rii: ,G\i; t-,u

'6ii i,",y'$ 8'ai* 'i';+6"^11 ,? 'i$Lirl O
I t.t7. ato. t(,. ..)r. tt a( i, c. c c n).,.' o,..4-;* ir'"t ,t 6\,5 ffs..:c o->)l ) -r.-> ,y .5y dJsy t :f+:
tPitu, f*X il ,h' ,:r:- ;A;- 62 titrJk;"U- a3 ,?nt

.*sr u?':?:
6470. Dari Az-Ztthl., dia berkata: Atha' bin Yazid

mengabarkan kepadaku bahwa Abu Sa'id Al Khu&i mengabarkan

kepadanya, bahwa beberapa orang dari golongan Anshar meminta

kepada Rasulullatr SAW. Maka setiap ada orang diantara mereka yang

meminta kepada beliau pasti beliau memberinya, sampai apa yang ada

pada beliau habis. Ketika telatr habis semua yang beliau nafkahkan

dengan kedua tangannya, beliau bersabda kepada mereka, "Kebaikan
(harta) yang alru miliki tidak aleu simpan/sembunyikan dari kalian.

Sesungguhnya barangsiapa minta dijaga dari hal-hal yang dilarang
dan minta-minta maka Allah menjaganya, barangsiapa berusaha

sabar maka Allah menjadikannya dapat bersabar, barangsiapa

berusaha untuk merasa culary maka Allah mencularyinya, dan knlian

tidak akan diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas

daripada kesabaran."
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'U:Jt ii-'itn:e*";-G:L F-;">e c*
? i,+ p. *j rlL ht,k'nlt orr,i'i * ;. ;i-st

r (r'k r* iiitJt ,J:rri ,'iit 5 ,it1r -'4fr'ri-
6471. Khallad bin Yatrya menceritakan kepada kami, Mis'ar

menceritakan kepada kami, Ziyad bin Ilaqah menceritakan kepada

kami, dia berkata: Aku mendengar Al Mughiratr bin Syu'bah berkat4

"Rasulullah SAW biasa melaksanakan shalat sampai kedua kaki

beliau bengkak, lalu hal itu ditanyakan kepada beliau, maka beliau

pun besabda, 'Bukankah sebailotya alu menjadi hamba yang

bersyukur2"

Keteransan Hadits:

(Bab sabar terhadap larangan-larangan Allah). Termasuk

dalam hal ini adalatr tekun dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban

dan menahan diri dari perbuatan haram. Kesabaran ini muncul dari

pengetatruan hamba tentang keburukan hal-hal yang dilarang, dan

bahwa Allah telah mengharamkannya untuk melindungi hamba-Nya

dari berbagai kehinaan. Sehingga hal ini mendorong orang yang

berakal untuk meninggalkannya walaupun tidak ada ancaman bagi

yang melakukannya. Di antara faktor pendorongnya adalatr rasa malu

terhadap Allah dan takut kepada-Nya kalau-kalau ada ancaman-Nya

yang diturunkan, sehingga dia pun meninggalkannya karena akibatnya

yang buruk. Selain itu, Allah senantiasa melihat dan mendengar

hamba-Nya, sehingga hal ini pun mendorongnya untuk menahan diri
dari apa yang dilarang.

Faktor lainnya adalatr memelihara nikmat, karena biasanya

kemaksiatan menjadi sebab hilangnya nikrnat. Juga, kecintaan

terhadap Allah, karena yang mencintai akan menjadikan dirinya sesuai

dengan yang diinginkan oleh yang dicintainya.
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Definisi sabar yang paling tepat adalatr, menahan diri dari hal

yang tidak disukai, menahan lisan dari mengeluh, dan tabah dalam

menghadapi serta menantikan jalan keluar. Allah memuji orang-orang

yang bersabar dalam sejumlatr ayat-Nya. Di awal pembatrasan tentang

keimanan telah dikemukakan hadits mua'llaq, |l-li-Ii'r-Lb;.'r:ia)t
(Kesabaran adalah separuh keimanan).

Ar-Raghib berkata, "Sabar adalah menahan diri saat dalam

kesempitan. Kata ini diambil dari ;;1-Jt'e,:ji artinya aku menahan

sesuatu. Jadi, sabar adalah menahan diri sesuai dengan tuntutan akal

atau syariat. Maknanya bermacam-macam sesuai dengan konteksnya.

Jika terkait dengan musibah maka disebut sabar saja; jika berhadapan

dengan musuh maka disebut syajaa'ah (keberanian); jika berkaitan

dengan perkataan maka disebut kitmoan (menyembunyikan); dan jika
berkaitan dengan hal yang dilarang maka disebut 'ffih (menjaga

kehormatan)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan,Inilah yang dimaksud di sini.

qq *ii oilUr Ji-6\ (sesungguhnya hanya orans-

orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas).

Demikian redaksi yang disebutkan dalam ."*?y-ut mayoritas,

sedangkan dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, ,)6'd:j3 (Danfirman

Attah),dan disebutkan dalam suatu naskah,|hi| (Azzawa Jalla).

Kesesuaian ayat ini dengan judulnya, batrwa ayat ini diawali

dengan firman-Ny4 3) t':", ,ili i$, ,t:V s- $ lxatakanlah, "Hai

hamba-hamba-Ku yang beriman, bertah,valah kepada Tuhanmu).

Karena orang yang bertakwa kepada Tuhannya akan menahan diri dari

hal-hal yang haram, dan akan melaksanakan kewajiban. Maksud

firman-Nya, 7* #. (fonpo batas) adalatr untuk menunjukkan

makna sangat banyak.

..ll.o-Jtr t*'* tfrJJ :'713 )tl glmar berkata, "Kami
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mendapati kebaikan hidup kami dalam kesabaran.') Demikian
redaksi yang disebutkan dalam riwayat mayoritas, sedangkan yang

disebutkan oleh Al Kasymihani adalah tanpa huruf dengan membuang

ba'katalafazh l\ Asal makna sabar yang disebutkan dengan huruf

ba' adalah dalam. Imam Ahmad menyebutkan secara maushul dalam
pembahasan tentang zuhud dengan sanad yang shahih dari Mujahid,

dia berkata,'Ht t4;b -i €-Vi (Umar berpata, "Kami mendapati

kebaiknn hidup kami dalam kesabaran. ") Diriwayatkan juga oleh Abu
Nu'aim dalam kiab Al Hilyah dari jalur Ahmad juga. Selain itu,
diriwayatkan oleh Abdullah bin Al Mubarak dalam Kitab Az-Zuhd
dari jalur lainnya, dari Mujahid. Diriwayatkan pula oleh Al Hakim
dari riwayat Mujahid, dari Sa'id bin Al Musalyab, dari Umar.

Jika kata sabar diiringi dengan huruf bi maka itu terkait

dengan kemaksiatan, dan jika diiringi dengan huruf ji maka terkait

dengan ketaatan. Sedangkan yang disebutkan di dalam ayat, hadits
dan atsar di atas terkait dengan keduanya. Judul bab ini ditunjukkan
oleh sebagian haditsnya.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama,hadits Abu Sa'id Al Khudri.

Anshar). Saya belum menemukan rurma-nama golongan Anshar

tersebut. Sebelumnya, telah disebutkan dalam pembatrasan tentang
zakat dari jalur Malik, dari Ibnu Syihab hadits yang mengisyaratkan

batrwa di antara mereka adalatr Abu Sa'id. Disebutkan dalam riwayat
Ahmad dari jalur Abu Bisyr, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id, lf
iLi6 .'i3o Pi *y?ot ;* ,;t *y,iht'i jA azw ri ;trs t*r6ao
seorang laki-laki yang mempunyai keperluan, lalu keluarganya

berknta kepadanya, "Temuilah Nabi SAW, lalu mintalah lcepadanya."

Maka dia pun datang menemui beliau). Setelah itu dia menyebutkan
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redaksi serupa yang disebutkan di sini. Selain itu, diriwayatkan pula

dari jalur Umarah bin Ghaziyah, dari Abdunahman bin Abu Sa'id,

dari ayahnya, dia berkata, ,'^fr:",i'pi *ht e !, Jyi Ji;l *"
ijt 46 (Aku diutus ibulru kepada Rasulullah SAW untuk meminta

kepada beliau, maka aku menemui beliau, beliau pun berkata).

Dari sini diketahui siapa yang dimaksud dengan "keluarganya"

itu. Diriwayatkan juga dari jalur Hilal bin Hushain, dia berkata , J'i
njljvt,L'l.,,,'ulF * "el*ti1'*1'8i:Gt 

q* e,1 ,to
'rthbt6'it-i iyi ;rrf 'rii ,1a,6 pj * il' ,,r.r '4t *y,'il 2i'ir;t (Aku

singgah di tempat Abu Sa'id, lalu ia menceritakan bahwa ia pernah

mengganjal perutnya dengan batu karena lapar, lalu isterinya atau

ibunya berkata, "Temuilah Nabi SAW dan mintalah kepada beliau,

knrena fulan pun telah menemui beliau dan meminta kepadanya, lalu

beliau memberinya. ") sementara dalam riwayat AlBazzar dari hadits

Abdurrahman bin Auf disebutkan redaksi yang serupa dengan

penuturan Abu Sa'id, dan bahwa itu terjadi ketika ditaklukkannya

Quraizhatr.

l-lU'tti gon*o beberapa orang). Dalam sebagian naskah

disebutkan dengan redaksi, grrf tti 1lot.o beberapa orang).Keduan

redaksi ini memiliki makna yang sama.

. r. t , i "'P "rJi'dif,j- P Wof" tidak ada seorang pun dari mereka

yang meminta kepada beliau). Demikian redaksi yang disebutkan

dalam riwayat Al Kasymihani, sedangkan dalam riwayat lainnya

disebutkan tanpa mencantumkan dhamir. Dalam pembahasan tentang

zakat disebutkan dengan redaksi, 'i*ill6$A j.p,ie6 rfl- luere*a

meminta lalu beliau pun membei kepada mereka, kemudian mereka

meminta kepadanya lalu beliau pun memberi kepada mereka).

Sementara dalam riwayat Ma'mar dari Az-Zuhri yang diriwayatkan

Imam Ahmad disebutkan dengan redaksi, l&(lf '&"bi'it:-l|y;i
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(Malra tidak seorang pun dari mereka yang meminta kepada beliau

kecrali beliau membeinya)

'4 ,P (Sampai habis).Kata $ berarti habis.

i*'#i r.e y q* e4 Sui lXetika semua yang beliau

naftrahlrnn O"rfoo kedua tangannya telah habis, beliau bersabda

kepada mereka). Dalam riwayat Ma'mar disebutkan dengan redaksi,

9+):t/ y',;t1'b d'Su,i lretika beliau menaJkahkan semuanva

dengan kedua tangannya, beliau bersabda kepada mereka).

Tambahan ini tidak terdapat dalam riwayat Malik.

;',H $r-;1-L'..JJ-rj (Tidaklah aku memiliki kebaikan).

Maksudnya, harta. Dalam riwayat yang dibetulkan Ad-Dimyathi

disebutkan dengan redaksi,'ifi" 6.

"#'o;"11 (Yang aku simpan/sembunyikan dari kalian).

Dalam riwayat Malik disebutkan,"n-ft (maka tidak akan). Sedangkan

dalam riwayat lain disebutkan, isii i;ii';$ 1ma*a tidak akan aku

simpan/sembunyikan dari kalian). Maksudnya, tidak akan aku simpan

untuk selain kalian.

';i:. ;-U'd{: (Sesungguhnya barangsiapa minta dijaga dari

hal-hal yang dilarang dan minta-minta). Demikian redaksi yang

disebutkan dalam riwayat mayoritas, sedangkan dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan dengan redaksi, -' 'i'ti.i-.

it 
"* 

,ff- Ut (Barangsiapa berusaha untuk merasa cukup

makn Allah menanlcupinya). Dalam riwayat Malik, redaksi ;;-'-
disebutkan terlebih dahulu daripada redaksi, 'k tt-. Sedangkan dalam

riwayat Abdurrahman bin Abi Sa'id redaksi 'kJ1 diganti dengan

redaksi, lrr i6i $Se;';yrj (barangsiapa berusaha untuk merasa calaq
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maka Allah mencukupinya). Tidak lupa juga dengan menambahkan

redaksi, '.iAi""1, *J q ii',SL';,,j (Barangsiapa meminta padahal

dia memiliki sekitar satu uqiyah, berarti dia telah memal<sa).

Sementara dalam riwayat Hilal disebutkan tambahan, iliu;1 gg ni
tist-'* t:lt+i ,;r;-\|U;' ; us ,lvtj'oi tyt'i'llg (Barangsiapa

meminta kepada kami maka mungkin kami memberinya atau mungkin

kami menolongnya, dan barangsiapa menjaga kehormatan dirinya

atau berusaha merasa cukup maka itu lebih kami sukai daripada yang

meminta kepada kami).

irL"i fj& ij (Oo" knlian tidak akan diberi suatu pemberian).

Dalam riwayat Malik disebutkan dengan redaksi, ;ib"-t;i'r!*i'ai
(Dan tidaklah seseorang diberi suatu pemberian).

.iilr'H e\ij riri (Yang lebih baik dan lebih luas daripada

kesabaran). Dalam riwayat Malik disebutkan dengan redaksi, "*'$
(Yang lebih baik), dan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan

dengan redaksi, ?;W Qtemberian yang lebih baik).

An-Nawawi berkata, "Demikian yang disebutkan dalam

naskatr Imam Muslim, *, dan itu yang benar. Redaksi lengkapnya

adalatr, 7'$ Uang lebih baik) seperti yang disebutkan dalam riwayat

Imam Bukhari dari jalur Malik."

Hadits ini mengandung anjuran untuk merasa cukup sehingga

tidak meminta kepada orang lain, menjaga citra diri dengan tidak

meminta kepada merek4 bertawakkal kepada Allah dan menanti apa

yang akan direzekikan Allah kepadany4 dan batrwa kesabaran adalah

anugerah yang paling utama bagi seseorang, karena ganjarannya tidak

terbatas.

Al Qurthubi berkata, "Makna sabdabeliau, Lriilbi adalah
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tidak meminta-minta. Makna sabda beliau, bt i 'iti adalah Allah

mengganjarnya dengan melindungi wajahnya dan menutupi

kebutuhannya. Sedangkan makna, $;:-J-;i9 adalah merasa cukup

dengan Allah sehingga tidak membutuhkan yang lain. Adapun makna,

di adalah Allah memberinya apa yang membuat cukup sehingga tidak

minta-minta dan menciptakan rasa cukup di dalam hatinya, karena

kekayaan itu adalah kaya hati, seperti yang telah dipaparkan pada

pembahasan yang lalu. Makna, ';bJJ-'oij adalah menahan dirinya

dengan tidak minta-minta dan bersabar hingga mendapatkan rezeki.

Makna hr i'.i,:"-i- adalah Allah menguatkannya dan menjadikannya

mampu menguasai dirinya sehingga menundukkannya untuk tabah

menjalani kesulitan, maka saat itulah Allah bersamanya sehingga

memperoleh apa yang dimintanya."

Ibnu Al Jauzi berkata, "Tatkala menjaga diri untuk tidak

minta-minta menuntut penyembunyian kondisi diri dari orang lain dan

menunjukkan kecukupan sehingga tampak tidak membutuhkan orang

lain, maka pelakunya bermu'amalah dengan Allah secara batin,

sehingga dia memperoleh keberuntungan sesuai dengan kadar

ketulusannya. Dinyatakannya kesabaran sebagai sebaik-baik

pemberian karena kesabaran adalah menahan nafsu dari perbuatan

yang disukai oleh nafsu dan menundukkamya agar melakukan

perbuatan yang tidak disukainya di dunia. Jika dia melakukan apa

yang disukainya atau meninggalkan yang tidak disukainya, maka akan

merugi di kemudian hari."

Ath-Thaibi berkata, "Maksud sabda beliau, ir' L-ld 'J4r,;";- ti
adalah jika dia menahan diri dari minta-minta walaupun tidak

menampakkan kecukupan terhadap orang lain, dan jika diberi sesuatu

dia tidak menolak, maka Allah memenuhi hatinya dengan rasa cukup

sehingga tidak perlu meminta. Sedangkan orang lebih dari itu, yaitu

dengan menampakkan kecukupan terhadap orang lain dan berusaha
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sabar, dan ketika diberi tidak menerima, maka derajatnya lebih
tinggi."

Ibnu At-Tin berkata, "Maksud sabda beliau, ilr I ';o{ adalah

Allah memberinya rezeki benrpa harta yang membuatnya merasa

cukup sehingga tidak perlu minta-minta, atau Allah memberinya sifat
qana'ah (puas dan merasa cukup)."

Kedua, hadits Al Mughiratr.

'#'ti|; o-lL lSampai bengkak).Ini adalah keraguan dari

periwayat. Namun, keduanya memiliki makna yang sama.

'J Jjl (Lalu hal itu ditanyakan kepada beliau). Yang

mengatakan itu adalatr Aisyah.

$:;<:, t:* L:fi Xi prt*rkah sebaiknya aku menjadi hamba

yang bersyuhtr?). Hal ini telah dijelaskan di awal pembahasan tentang

tahajjud. Letak kesesuaiannya dengan judul ini, bahwa syukur itu
wajib sedangkan meninggalkan kewajiban adalah haram, dan dalam
menyibukkan diri dengan melakukan yang wajib terdapat kesabaran

dalam meninggalkan yang haram. Kesimpulannya, kesyukuran
mengandung kesabaran dalam melaksanaan ketaatan dan kesabaran

dalam meninggalkan kemaksiatan.

Sebagian imam mengatakan, bahwa kesabaran harus disertai
dengan kesyukuran, karena kesebaran tidak akan sempurna kecuali
jika dibarengi dengan kesyukuran, begitu juga sebaliknya. Bila salah

satunya tidak ada maka yang lain juga tidak ada. Oleh sebab itu,
barangsiapa berada dalam kenikmatan, maka kewajibannya adalah

bersyukur dan bersabar. Bentuk kesyukurannya cukup jelas (yaitu
mensyukuri nikmat), dan bentuk kesabarannya adalah menjauhi

kemaksiatan. Dan barangsiapa berada dalam musibah, maka
kewajibannya adalatr bersabar dan bersyukur. Bentuk kesabarannya

cukup jelas (yaitu sabar dalam menghadapi musibatr), dan bentuk
kesyukurannya adalah melaksanakan hak Allah terhadapnya dalam
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musibah tersebut. Karena, Allah mempunyai hak terhadap hamba

untuk disembah selama berada dalam kondisi tertimpa musibah,

seperti halnya Dia mempunyai hak untuk disembah saat berada dalam

kondisi menerima kenikmatan.

Sabar ada tiga macam, yaitu:

l. Sabar terhadap maksiat sehingga tidak melakukannya.

2. Sabar terhadap ketaatan sehingga senantiasa melakukannya.

3. Sabar terhadap musibah sehingga tidak mengeluhkan kepada

Tuhannya.

Seorang hamba pasti mengalami salah satunya, sehingga

semestinya kesabaran selalu ada pada dirinya dan tidak pernah

terlepas darinya. Sabar merupakan sebab tercapainya segala

kesempurnaan. Itulah yang diisyaratkan oleh Nabi SAW dengan

sabdanya dalam hadits pertama, :ijr '^4biJ't'Hrb1
(Sesungguhnya sabar adalah sebaik-baik apa yang diberikan kepada

hamba). Kesabaran itu terkadang karena perintah Allah untuk

mendapatkan keridhaan-Nya, yaitu bersabar dalam melaksanakan

ketaatan dan sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Terkadang juga

kesabaran itu dengan menyerahkan kepada Allah, yaitu menyatakan

tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah.

Yang lain menambatrkan bahwa sabar terhadap Allah, yaitu

ridha dengan apa yang ditetapkan baginya. Sabar untuk Allah terkait

dengan ketuhan-Nya dan kecintaan kepada-Nya, sabar dengan

menyeratrkan kepada Allah terkait dengan kehendak-Nya, dan yang

ketiga kembali kepada kedua pembagian yang pertama. Karena

kesabaran itu tidak terlepas dari hukum agitma, yaitu perintah dan

larangan, serta sabar atas cobaan Allah, yaitu ketentuan-Nya.
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21. Firman Allah, '^:;'i0 !r'* ,y A Ut"Dan barangsiapa yang

befiawakkal kepada Allah, niscayo Allah akan mencukupkan

(keperluan)nyo." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 3)

Ar-Rabi' bin Khutsaim berkata, "Maksudnya, bertawakkal dari

setiap yang dapat menyulitkan manusia."

c. ,c rc. t t c , l^t- ,.ia. i ,.t tc t c. ,.i7.. !-,2 c, ia.,
* A ffi \>*' 4-t tiJ> o:q9 # C)S ';'t - Ot2.dt. e"
'oi ,r,t 'r" ,J.t ,f iui ; ; # ry t:yltt * i,Sv F"St,..,
Gi r|+ il U aLir SL+ ,JG *, *?".& i' 'J';:,

'$: jt *s'1'r.--{bi-lj r;:';'}--l-Y;- er7.q f,
.o'is*

6472. Ishaq menceritakan kepadaku, Rauh bin Ubadah

menceritakan kepada kami, Syu'bah mnceritakan kami: Aku

mendengar Hushain bin Abdurrahman, dia berkata: Aku pernah duduk

di dekat Sa'id bin Jubair, kemudian dia berkata: Dari Ibnu Abbas,

balrwa Rasulullah SAW bersabda, "Akan masuk surga dari umatlw

sebanyak tujuh puluh ribu orang tanpa hisab. Mereka adalah orang-

orang yang tidgk minta diruqyah, tidak meramal, dan bertawakknl

kepada Tuhan merekn."

Keteransan Hadits:

(Bab dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah,

niscaya Allah akan menculatpkan fireperluanJnya). Imam Bukhari

menggunakan lafazh ayat ini sebagai judul karena mengandung

.,/6t 
'b 

o$ 6k'u ,# i.e,iSt ,Su

I
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anjuran bertawakkal. Tampakny4 dia mengisyaratkan pembatasan

hadits bab sebelumnya yang bersifat mutlak, dan bahwa semua sifat

merasa cukup, sabar dan menjaga diri itu bila dibarengi dengan

tawakkal kepada Allah, maka akan mendatangkan manfaat.

Yang dimaksud dengan tawakkal adalah penyeratran diri

kepada Allah seperti yang ditunjukkan oleh suratr Huud ayat 6, 'U 6j
rir;.' ir ob :J1,fl\i.., t'fi (Dan tidak ada suatu binatang melata pun

di bumi melainl<an Allah-lah yang memberi rezekinya) Maksudnya

bukan meninggalkan sebab-akibat dan hanya bertopang pada apa yang

datang dari para makhluk, karena hal ini bisa menyeret kepada

kebalikan dari tawakkal.

Ketika Imam Ahmad ditanya tentang orang yang hanya duduk

di rumahnya atau di masjid lalu berkat4 "Aku tidak mengerjakan apa-

apa sampai rezekiku datang sendiri kepadaku," dia berkata, "Orang ini
tidak mengetahui ilmu, karena Nabi SAW pernah bersabda, 

'Safu 
o1

i:) ,Y ''*; e:l(Sesungguhnya Allah meniadikan rezekiku di bawah

bayangan tombakku), dan beliau juga bersab du "# I' j & i'j
\-tu."L\;rbV sltb;'}irrA::t_6 &:l &i $rondainya katian

bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakkal,

niscaya Allah memberi kalian rezeki sepet"ti halnya Allah memberi

rezeki kepada burung yang pergt di pagi hari dengan perut kosong

dan kembali di sore hari dengan perut kenyang). Dalam hadits ini
beliau menyebu&an perg dan kembali dalam mencari rezeki."

Ia juga berkat4 '?ara satrabat juga ada yang berdagang dan

ada juga yang bekerja di kebun. Mereka adalatr teladan."

Hadits pertama telah dibahas pada pembahasan tentang jihad.

Hadits kedua diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al Hakim serta

dinilai shahih oleh keduanya.

/6t ,rb Ot:b 6 Y U ,f 'n g,iSr ,SA (Ar-Rabi' bin Khutsaim

FATIIUL BAARI - 259



berlrata, "Dari setiap yang dapat menyulitkan manusia.") Ath-
Thabarani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya secara maushul dari
jalur Ar-Rabi' bin Mundzir Ats-Tsauri, dari ayatrnya, dari Ar-Rabi'
bin Khutsaim, dia mengatakan tentang firman Allah dalam surah Ath-

Thalaaq ayat 2, *'?i'i W- b, f-'gt 5 (B aran gs iap a yang b ertah,v a

lrepada Allah niscaya Dia akan mengadakan boginya jalan keluar),

dia mengatakan, /tJt o* 191;, J JS ;S (Dari setiap yang dapat

menyu I i t lra n m anus i a).

Ar-Rabi' dianggap sebagai kalangan pemuka tabi'in dan

satrabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pernatr mengatakan kepadanya,

"Seandainya Rasulullah SAW melihatmu, tentu beliau mencintaimu."

Atsar ini dikemukakan oleh Ahmad dalam Az-Zuhd dengan

sanad yang jayyid. Haditsnya diriwayatkan dalam kitab Ash-

Shahihain dan lainnya. Sedangkan Ar-Rabi' bin Mundzir, mereka

tidak meriwayatkan hadits darinya, namun Imam Bukhari dan Ibnu

Abi Hatim menyebutnya dan tidak menyatakan ada cela pada dirinya.

Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitab Ats-Tsiqat,bahwa ayahnya

disepakati ts iqah dan riwayatnya diriwayatkan.

Hadits Ibnu Abbas ini akan dijelaskan pada bab'Masuk Surga

Sebanyak Tujuh Puluh Ribu Orang" setelatr dua puluh delapan bab.

22. Apayang Tidak Disukai dari Banyak Berbicara

:3r 9i;)!r J* d-sd'oi:tt i.;)Jjt,;F ), *
*t'&,JC .,rrt r5ri" & yt {;r'u'e; *pr't\
,i:-t-, hr it iy.,t ,gi;rt u y,r:it + J'frry jl*;lt
ti: ,lr-F :A F ,b';:t,i=jr t: it$t'i ,[i.!;.n l
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.l*j' *,blt 1ti;t ,F: ,jvi ,f d 'i; ok t i;s .-t'v

.r4, :iii,yq.,l\ti o'irLi,y6's e's
t ,. 1.t.7. I c . '..1 c.t t. .,.tr. t., .r.n 1 " t t 2'tta r-31i-tt\)'d; ,iG ? ,y.*urt'r- r1?i,f e,

.*:)&'?u, e'4, *,r:#t set;;t
6473. Dari Wanad, juru tulis Al Mughirah bin Syu'bah, batrwa

Muawiyah pernatr menulis surat kepada Al Mughirah (yang isinya):

"Tulislah surat kepadaku tentang hadits yang pernah engkau dengar

dari Rasulullah SAW." Lalu Al Mughiratr menuliskan surat

kepadanya, "sesungguhnya aku mendengar beliau setelah selesai dari

shalatnya mengucapk an,' Laa il aaha illaallaahu wahdah, laa syariil<a

tah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa alaa kulli sya'in qadiir

Itidak ada sesembahan kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-

Nya. Milik-Nya segala puji, milik-Nya segala keraiaan dan Dia Maha

Kuasa atas segala sesuatuf,' sebanyak tiga kali."

Dia berkata, "Dan beliau melarang banyak bicara, banyak

bertanya, menyia-nyiakan harta, dan (uga melarang) menolak

memberikan hak dan meminta (yang tidak hak untuk diambil),

mendurhakai ibu, dan menguburkan anak perempuan hidup-hidup."

Dari Husyaim: Abdul Malik bin Umair mengabarkan kepada

kami, dia berkata, "Aku mendengar Warrad menceritakan hadits ini

dari Al Mughirah, dari Nabi SAW."

Keterangan Hadits:

(Bab Apa yang tidak disulcai dari Banyak Berbicara). Pada

bab ini Imam Bul*rari menyebutkan hadits Al Mughirah bin Syu'bah.

Abu Ubaid berkata, "Imam Bukhari menjadikan Jt ;11 (katanya)

sebagai mashdar,seolah-olah dia mengatakan dilaran gnya,ft, J'j.,
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'Jt,'*ri, \'j,'\e, dan r ri. Maksudnya adalah dilarang memperbanyak

perkataan yang tidak berguna." Hal ini berdasarkan riwayat yang

disebutkan dengan tanwin, sedangkan yang lain mengatakan, bahwa

itu adalah dua rsz yang sering disebutkan oleh kebanyakan orang

sebagai JC' a- Juir. oatam Harf Ibnu Mas'ud disebutkan, ;e "!)
'girr',SA e-;'i. Qtulah Isa putera Maryam perlataan yang haq).

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Yang populer adalah dengan

harakat fathah pada huruf /arn untuk keduanya dalam be.ntuk beritl,

dan itulatr yang dituntut oleh maknanya. Karena jika J-}lt dan Jt ilt

sebagai dua isra, maka maknanya sama sebagaimana halnya i'-jiit,
sehingga ketika yang satu disarrbungkan dengan yang lainnya

menjadi tidak berguna, bila sebagai duafi'l."

Al Muhibb Ath-Thabari berkat4 "Jika keduanya sebagai ism,

maka yang kedua sebagai penegas. Hikmah dilarangnya hal itu,

karena seringnya melakukan pembicaraan yang tidak berguna dapat

menj erumuskan seseorang dalam kesalahan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, judul ini mengisyaratkan bahwa

semua itu tidak makruh, karena umumnya itu berupa berita mumi

sehingga tidak malcruh.

Sebagian mereka berpendapat, bahwa yang dimaksud itu
adalatr menceritakan perkataan-perkataan orang lain dan

membahasnya, seperti, fulan mengatakan demikian, dan dikatakan

pula demikian darinya. Maksudny4 mengatakan sesuatu yang tidak

disukai bila itu diceritakan darinya.

Ada juga yang mengatakan, batrwa itu adalah menceritakan

banyak perkataan dari para ulama lalu mengamalkan salah satunya

tanpa melakukan tarjih, atau tanpa meneliti dan tidak memperhatikan

keterangan yang rajih, serta melarang banyak bertanya, termasuk

mendesak dalam bertanya dan menanyakan hal yang tidak penting

oleh yang bertanya.
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Selain itu, ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah

larangan menanyakan masalah-masalah yang telah diturunkan dalam

surah Al Maa'idah ayat l0l, €'#"fJii.t:iit rr-t|';' $U I
(Janganlah kamu menanyakan [kepada NabimuJ hal-hal yang jika

diterangl<an kep adamu, nis cay a menyus ahkan kamu).

Ada pula yang berpendapat bahwa maksudnya adalah

memperlebar masalah. Menurut suatu kutipan dari Malik, dia berkata"

"Demi Allah, sungguh aku khawatir bahwa ini adalah yang kalian

lakukan, yaitu memperlebar berbagai masalah." Oleh karena itu

sejumlah kalangan salaf tidak menyukai pertanyaan mengenai yang

tidak terjadi, karena hal itu termasuk mempersulit dalam urusan

agama dan mengira-ngira tanpa dibutuhkan. Banyak pembahasan

tentang hal ini yang dikemukakan saat menjelaskan tentang hadits ini

dalam pembahasan tentang shalat, dan bahwa yang dimaksud dengan

banyak tanya itu adalah mengenai harta. Alasan mereka adalah karena

ada kesesuaiannya dengan sabda beliau, JUJlt iit:bft (Menyia-nyiakan

harta). Sekilas penjelasannya telah dikemukakan pada pembahasan

tentang zakat. Sedangkan orang menafsirkannya dengan banyak

menanyakan perihal manusia dan apa-apa yang mereka miliki, atau

tentang peristiwa-peristiwa zarfla1. serta hal-hal yang tidak diperlukan

oleh yang bertanya, maka penafsiran ini sangat jauh, karena yang

seperti ini termasuk dalam cakupan, JLitj|P. ,f u$ (Beliau melarang

banyak berkata).

i;,tr A'*Sl (Lalu Al Mughirah menuliskan surat

kepadanya). Secara zhatrir menunjukkan bahwa Al Mughirah sendiri

yang menulisnya, namun sebenarnya tidak demikian, karena Ibnu

Hibban meriwayatkan dari jalur Ashim Al Ahwal, dari Asy-Sya'bi, Lf

ti|JJ) $g ite bi .'a;;,; *J-*AlSi:9fi,,3 Q* u-lt;

(Bahwa Muawiyah menulis surat kepada Al Mughirah [yang isinyaJ:

"Tulislah surat kepadaht tentang hadits yang pernah engknu
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dengar." Maka dia pun memanggil pelayannya, Warrad, lalu berkata,
"Tulislah.'). Setelah itu itu dia menyebutkan haditsnya. Tentang

ucapannya, trr'ft ait : hingg^'J-rri:A F ,)o'$i, dalam naskah Ash-

Shaghani di sini ada tambah ar., pU ctl/s giga kali).

Ath-Thabarani juga meriwayatkannya dari jalur Abdul Malik
bin Umar, dari Warad, 'H'&t -u 

:?Al*i ,g;lir ]n-$i'6
&r4lc#j-,Jtt !*j *vh,& i' J?: (u"'awiyah menutis

surat kepada Al Mughirah [yang isinyaJ: "Tulislah surat kepadaku

tentang suatu hadits yang pernah engkau dengar dari Rasulullah

SAW." Lalu alu menuliskan kepadanya dengan tulisanlat). Saya

belum menemukan siapa orang yang menuliskan surat Muawiyah,
kecuali ada keterangan yang menyebutkan bahwa Muawiyah
mengangkat Al Mughiratr sebagai gubernur Kufatr pada tahun empat

puluh satu hingga meninggal pada tahun lima puluh atau setelahnya,

dan pada saat itu yang menjadi juru tulis Muawiyah adalah Ubaid bin
Aus Al Ghassani.

Hadits ini menjadi sebagai dalil terhadap orang yang tidak
mengamalkan riwayat tentang surat menyrrat. Sebagian mereka

beralasan, bahwa pesannya bisa disampaikan melalui orang yang

mengirimkan surat itu, misalnya orang yang mengutusnya itu
menyuruhnya untuk menyampaikan surat dan menyampaikan juga

isinya secara lisan. Namun pendapat ini disangkal, batrwa pernyataan

ini perlu dalil. Kalaupun itu ada, maka riwayatnya tidak diketatrui.

Lagt pula utusan itu haruslatr orang yang dipercaya oleh yang

mengirim dan yang menerima. Di sini muncul masalah penilaian
terhadap yang tidak diketahui. Jadi, yang rajih adalah tidak berpatokan

dengan ini.

# il *r!,tr * fii ,# *t (Dari Husyaim: Abdul Matik

bin Umair memberitahukan kepada kami). Riwayat ini maushul

dengan jalur sebelwnnya. Al Ismaili meriwayatkannya secara maushul
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dari riwayat Ya'qub Ad-Dauraqi dan Ziyad bin Ayyub, keduanya

mengatakan , \Wt .t-ib',* "P fill- lnusyaim menceritakan ini

kepada kami dari Abdul Malik).

Fifr h' ,)b'{t if (Dari Nabi SAll). Demikian redaksi

)'ang disebutkannya. Terlihat bahwa riwayat ini seperti riwayat

sebelumnya, demikian juga dalam riwayat Al Ismaili. Abu Nu'aim

meriwayatkamya dari jalur Ar-Rabi' Az-Zulrani, dari Husyaim, dia

mengatakan , & ilr JFi 'u'# :?UlL3iLi ,r'j;,st dL":6;,i
Ft{b iirr (Muawiyah menulis surat kepada Al Mughirah [yang

isinyaJ: "Tulislah surat kepadaleu tentang sesuatu yang pernah

engkau dengar dari Rasulullah SAW.') setelatr itu dia menyebutkan

riwayatnya.

23. Menjaga Lisan

, jro t';', .''*tr ")i t'-;r')iib 7\i i;tt *u c'i itu- u3
.(ry'$j iu xl i, u b.N"6)

"Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka

hendabrya bertutur kata yang baik atau diam."

Dan firman Allah, "r-+"43 
S-iJ if Jy b$-6"Tiada suatu

ucapan pun yang diucapkan melainkan'oOo a, dekatnya malaikat

pengawas yang selalu hadir." (Qs. Qaaf [50]: l8).

'#- i:JG *i rY iu' ,J- ir Jr, * ,# ; ,fu" *
.^Lir'i';*i' $, ;. c, p ; t, J,

l

l
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6474. Dari Sahal bin Sa'd, dari Rasulullah SAW, beliau

bersabda, "Siapa yang memberikan jaminan kepadalru terhadap apa

yang ada di antara kedua tulang pipinya (yaloi lidah) dan apa yang

ada di antara kedua kakinya (yakni kemaluan), maka aku berikan
jaminan surga untulotya."

:/J') *\t;-o n' J';:ri6 'j6 
& i,r '€3;;",L 

di €
b\ik ;') ,:.*tr')l t;')i)i 7\i i;tj a, n'i os ;

-\i i;Jti i'u)'u'i os ui |ir*iUi r\i 7lr, ;'u

'*> ?51'
6475.Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah ,O*

bersabda, 'Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, malw

hendalcnya bertutur knta yang baik atau diam. Barangsiapa beriman

kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah mengganggu/menyakiti

tetangganya. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir,

maka hendahtya memuliakan tamunya' ."

dr h' ,k d'us;er;Gl:ti s- ilG e'i,7" dj *
A; i;-:Js t'iLc 6 1h .'nj,e $ l.,ile'ir:at ,i'fr *3
'u'; os n .'^"i, ?# l\i ?;\ !,u)'ui- ot{ ;1j :Jv,.,

?-?4. ri t?');iti 7\i ,fri au,

6476. Dari Abu Syuraih Al Khuza'i, dia berkata, "Kedua

telingaku telah mendengar Nabi SAW bersabda dan hatiku telah

menampungrya, 'Melayani tamu itu selama tiga hari, dan diberikan

hadiahnya'. Lalu ada yang mengatakan, 'Apa hadiahnya?' Beliau

menjawab, 'Sehari semalam'. Beliau juga bersabda, 'Barangsiapa
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beriman kepada Allah dan hari akhir mal<a ia hendalorya memuliakan

tamunya. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir
maka hendalcnya bertutur lata yang baik atau diam'-"

i--:ir ;4,5'r-;- *, *L\t **:t,l';1'f ;;'; gri *
giot; L, x,i ,tlt dA.Ji ,Wffic;*.t!tu':6€

6477. Dari Abu Hurairah, dia mendengar Rasulullah SAW

bersabda, "Sesungguhnya ada hamba yang pasti mengucapknn

kalimat yang tidak dipikirkannya terlebih dahulu, yang larenanya dia

tergelincir ke dalam neraka yang lebih jauh dari apa yang ada di
antara Timur."

i"i i-:ir Lr ,ju *j ilL\t * 4t,f ,i;_:-i sri *i- -,, - \' t -n

't;;lr'ot: ,ye ,'> g h' o5'1-''ls.A Gt-l ;rr orp ) c * L;

'& 
dAr,st+rY[ ti] d! ) it Y:; , zr$tur'J€.

6478. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Sesungguhnya ada hamba yang pasti mengucapkan kalimat di antara

yang diridhai Allah, yang tidak dihayatinya, yang karenanya Allah

meninggikannya beberapa derajat. Dan sesungguhnya ada hamba

yang pasti mengucapkan kalimat di antara yang dibenci Allah, yang

tidak dihayatinya, yang karenanya dia terjerumus ke dalam neraka

Jahannam."

Keterangan Hadits:

(Bab menjaga lisan). Maksudnya, menjaga ucapan agar tidak

melontarkan perkataan yang tidak baik secara syar'i dan tidak

dibutuhkan oleh yang diajak bicara. Sebelumnya, telah diriwayatkan
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oleh Abu Asy-Syaikh dalam kitab lts-Isawab dan Al Baihaqi dalam

kitab lsy-Sy u'ab daihadits Juhaifah secara marfu', lt Jl Jtlb\\ 
t;i

lC,!t L+ (Amal yang paling disukai Allah adalah menjaga lisan).

:q.c-, oS ii (Dan barangsiapa beriman kepada Atlah)'

Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan dengan redaksi, iO' ,r,; '/t',):jli

luruios ii |{i * (Dan sabda Nabi SAW, "Dan barangsiapa

beriman kepada Allah.") Imam Bukhari menyebutkannya secara

maushul dengan redaksinya pada bab ini.

"#Q)riii ll ),j,'n vx-o,ju; iirr 'Jit (Dan firman Altah,

"Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya

malaikat pengawas yang selalu hadir.") Demikian redaksi yang

disebutkan dalam riwayat Abu Dzar, sedangkan dalam riwayat

mayoritas disebutkan dengan redaksi, ''iU6 :i'91 (Dan firman-Nya,

"Tidak ada suatu ucapan pun). Selain itu, Ibnu Baththal

menyebutk*, a-,-li gj! U :jr; fu'S;f i'y(Dan Allah tetah

menurunkan ayat, "Tidak ada suatu ucapan pun." ayaat). Penafsiran

ayat ini telah dikemukakan dalam tafsir surah Qaaf.

Ibnu Baththal mengatakan, bahwa kedua malaikat itu mencatat

segala sesuatu. Diriwayatkan dari Ikrimah, batrwa kedua malaikat itu

hanya mencatat kebaikan dan keburukan. Pendapat pertama dikuatkan

oleh penafsiran Abu Shalih tentang firman Allah dalam surah Ar-Ra'd

ayat39,',*t'rr:;-r-; irr jJ;-(AUah menghapuskan apa yang Dia

kehendaki dan menetapl<an [apa yang Dia kehendakiJ), dia berkata,

"Malaikat mencatat setiap perkataan yang diucapkan manusia,

kemudian Allah menetapkan dari itu apa yang menjadi kebaikan

baginya dan apa yang menjadi keburukan baginya, lalu menghapuskan

yang selain itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seandainya ini benar, tentu menjadi

acuan untuk itu. Akan tetapi ini berasal dari riwayat Al Kalbi, dan dia
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sangat dha'd.

Ada sejumlah hadits yang menjelaskan keutamaan diam, di

antaranya:

Pertama, hadits Suffan bin Abdillah Ats-Tsaqafi , 'J'-,') { ,Lii

9.4r'iJit.r.i6 :i6 QbUas6U?i6,hr 1.tku bert<ata, "wahai

Rasulullah, apa yang paling engkau khawatirkan pada dirilat?"

Beliau menjawab, "Ini." seraya meniulurkan lidahnya). Hadits ini

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits ini adalah

hadits hasan shahih."

Kedua, pada pembatrasan tentang keimanan telah

dikemukakan hadits, g)'-t g4 a ;::e1t;3t *n /i-J' (Orang muslim

adalah orang yang tidak menyakiti knum muslimin dengan lisan dan

tangannya).

Ketiga,Imam Ahmad meriwayatkan dari Al Bara' yang dinilai

shahih oleh Ibnu Hibban, i? 
"u il *t , "Uki 1Oo" tahanlah lisanmu

kecuali dari kebaikan).

Keempat,diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, ,!t'l?][,Lfi
,!it).'W'yi 'j6 tir;rir 6 (Aku berkata, "lfiahai Rasulullah, apa

itu keselamatan?" Beliau bersabda, "Kendalikanlah lisanmu.')

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia menilainya hasan.

Kelima, disebutkan dalam hadits Mu'adz secara marfu', 71

oivrgj,tlj ,l' J'U)6-.'Ci .9u,,A :ar: .w",i r1'li ;tli )taraTi
'#i rlbi tt"eet*j ojt ,Ar d }"g' 'd;-]yi,j6 rt 'rL# -,
(Maulrah alu beritahukan kepadamu tentang pengendali segala

perkara? kendalikanlah ini." Beliau lalu memberi isyarat kepada

lisannya. Alcu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan

dihukum karena apa yang knmi ucapkan?" Beliau bersabda, "Banyak

manusia yang ditelungkupkan pada wajahnya di neraka hanya karena

{
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lisan mereka.")

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmdizi dan ia
menilainya shahih, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, semuanya dari jalur

Abu Wa'il, dari Mu'adz secara panjang lebar. Imam Ahmad juga

meriwayatkannya dari jalur lairurya dari Mu'adz. Ath-Thabarani

menambahkan dalam riwayatnya secara ringkas, 6 l!,6 Jrj ldLj
0u tl'r' :it ''+5 |A* $$ |&; (Kemudian sungguh engtrau akan

tetap selamat selama engkau diam, dan jika engkau berbicara maka

akan dituliskan sebagai kebaiknn bagimu atau keburukan atasmu).

Keenam, Disebutkan dalam hadits Abu Dzar secara marfu',
gtli';'Jl. "aS',-lrl'^i$ ,;.:,5t ):j.r'# (Hendaklah kamu lebih banyak

diam, karena sesungguhnya banyak diam itu dapat mengusir syetan).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ath-Thabarani, Ibnu Hibban dan

Al Hakim serta dinilai shahih oleh keduanya.

Ketujuh, diriwayatkan dari Ibnu Umar secara marfu', l*b "i;

t# (Barangsiapa diam maka selamatlah dia). Hadits ini diriwayatkan

oleh At-Tirmidzi dan para periwayatnya tsiqah.

Kedelapan, diriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu', 'ry

+-l r;'i?} fr il;"y* tO, antara bailmya keislaman seseorang

adalah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya).

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan empat hadits.

Pertama, F e. ,l{" -f (Dari Sahal bin Sa'd). Maksudnya,

As-Sa'idi.

'f;*aJ-'Ji 6iapa yang menjamin).Kata ini dibentuk dari kata

i:,t;,in tt (jaminan), yang artinya adalatr memenuhi dengan

meninggalkan kemaksiatan sehingga melepaskan jaminan.

Maksudnya, memenuhi hak yang diwajibkan atasnya. Artinya, siapa
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yang melaksanakan hak lisan yang diwajibkan atas dirinya, dengan

mengucapkan yang wajib untuk diucapkan atau tidak mengatakan

ucapan yang tidak berguna, serta memenuhi hak kemaluan dengan

menempatkannya pada yang halal serta menjauhkannya dari yang

haram.

Dalam pembahasan tentang para pemberontak akan

dikemukakan riwayat dari Khalifah bin Khayyath dari Umar bin Ali

dengan redaksi, )-Si bi $iapa yang meniamin\.Diiwayatkan juga

oleh At-Tirmidzi dari Muhammad bin Abdil A'la, dari Umar bin Ali

dengan redaksi, 
'trJ|||-i 

(Siapa yang menjamin). Selain itu,

diriwayatkan oleh Al Ismaili dari Al Hasan bin Sufyan, dia

mengatakan , ,6'*1irvii' '$ ,*'i ;eiUilt f; i:'i.'rb,i tn:r,

o-,V U.'fr 6:b i7A lUunammad bin Abi Bakar Al Maqdami, (Jmar

bin Ali, yaitu Al Fallas, dan lainnya menceritakan kepada kami,

mereka berkata: (Jmar bin Ali menceritaknn kepada l<nmi) dengan

redaksi, 
'Y4r';rj 

(Siapa yang menjaga). Redaksi yang sama juga

disebutkan dalam riwayat Ahmad dan Abu Ya'la dari hadits Abu

Musa dengan sanad hasan, dan riwayat Ath-Thabarani dari hadits

Abu Rafi' dengan sanad yang jayyid, lamun selanjutnya

menggunakan redaksi, ):fr) sebagai ganti t-i'J. Kedua redaksi ini

memiiliki makna yang sama.

9$) (Kedua tulang pipinya). Maksudnya, tulang di kedua sisi

bibir. Yang dimaksud dengan "apa yang ada di antara keduanya"

adalah lisan serta perkataan yang terlahir dari lisan, sedangkan yang

dimaksud dengan "apa yang ada di antara kedua kaki" adalah

kemaluan.

Ad-Dawudi mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan "apa

yang ada di antara kedua tulang pipinya" adalah mulut. Dia berkata"

"Itu mencakup bertutur kata, makan, minum dan semua perbuatan

yang dilakukan dengan mulut. Barangsiapa yang bisa menjagany4
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maka dia terpelihara dari semua keburukan, karena yang tersisa

tinggal pendengaran dan penglihatan."

Di sini, dia tidak menyebutkan kedua tangan. Sebenarnya yang

dimaksud oleh hadits ini adalah ucapan dengan lisan merupakan

pangkal terjadinya setiap yang dicari, maka bila tidak

menggunakannya kecuali untuk kebaikan, maka dia selamat.

Ibnu Baththal berkata "Hadits ini menunjukkan batrwa

bencana terbesar bagi manusia di dunia adalatr lisannya dan

kemaluannya. Barangsiapa yang dapat menjaga dirinya dari

keburukan kedua organ tersebut, maka dia akan terjaga dari keburukan

yang paling berbahaya."

*j'5', ti (Maka Alru memberikan jaminan untuhrya). Dalam

riwayat Khalifatr disebutkan dengan redaksi, 'i;iuri *; (Maka Aku

memberilran jaminan berupa surga). Sedangkan dalam riwayat Al
Hasan disebutkan dengan redaksi, 'i 

"ik 
(Maka aku memberikan

jaminan untulcnya).

At-Tirmidzi berkata, "Hadits Sahal bin Sa'ad adalah hadits

hasan shahih."

Dia mengisyaratkan batrwa Abu Hazim meriwayatkan

sendirian dari Sahal, maka dia meriwayatkannya dari jalur

Muhammad bin Ajlan, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dengan

redaksi, zlr;t hs bl *.6?i P t;;.r; !:, hr 'r'6i,, (Barangsiapa

yang Allah lindungi dari keburukan apa yang ada di antara kedua

tulang pipinya dan keburuknn apa yang ada di antara kedua kakinya,

maka dia masuk surga). Setelah meriwayatkan hadits ini, dia pun

menegaskan bahwa hadits ini hasan, dan memperingatkan bahwa Abu

Hazim yang meriwayatkan dari Sahal bukan Abu Hazim yang

meriwayatkan dari Abu Hurairatr.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, keduanya adalatr penduduk

Madinah dan keduanya adalah tabi'in, tapi yang meriwayatkan dari
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Abu Hurairah bemama Salman, lebih senior daripada yang

meriwayatkan dari Satral yang bernama Salamah. Redaksi ini

memiliki penguat dari Mursal Atha' bin Yasar dalam kitab Al

Muwaththa'.

Kedua, hadits Abu Hurairatr, yang telah dikemukakan di awal-

awal pembatrasan tentang adab. Hadits ini mengandung anjuran untuk

memuliakan tamu, dan tidak mengganggu tetangga. Di dalamnya

disebutkan,'t#,\1 (i'Jili r7i |Atj )ur'u'i-'tt 
S's,, (Barangsiapa

beriman kepada Allah dan hari akhir maka ia hendabtya bertutur

kata yang baik atau diam).

Ketiga, hadits Abu Syuraih. Penjelasan tentang hadits ini juga

telatr dipaparkan sebelumnya (pada pembahasan tentang adab), dan di

dalamnya disebutkan, e?Q.':i r? fr 1uot" hendalotya bertutur

lrata yang baik atau diam\. Hadits ini juga menganjurkan memuliakan

tamu, dan batasan menjamu tamu adalatr tiga hari.

l-J!:t?i:Jtt tity,v 6 ,,P. .'nlE $ ^in'i(lrt 
(Meniamu tamu

adalah tiga hari, dan diberikan hadiahnya. Lalu ada yang berknta,

"Apa hadiahnya?" Beliau menjawab, "sehari semalam.") Pada

pembahasan tentang adab telah dikemukakan dengan redaksi, tlAni
'rJii7;Jti ti;Q 6i :J'6 .'nrj.E'^i" ?# " firvifir ; (Maka dia

hendalotya memuliakan tamunya, dan memberikan hadiahnya." Ia

berkata, "Apa hadiahnya?" Beliau meniawab, "Sehari semalam.')

Berdasarkan hal ini, maka artinya adalatr berikanlah

hadiahnya. Redaksi '{$ii- (sehari semalam) adalah sebagai khabar

(predikat) dari kata i1.4t. Pada redaksi ini ada kalimat yang tida

disebutkan, yaitu, fSELti (waktu hadiahnya), atau #t e:i-'45
(menj amu s ehari semalam).

Keempat, hadits Abu Hurairatr yang dikemukakan dari dua

jalur.
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ilV gj ;y.r Ut:t; (Ibnu Abi Hazim menceritakan kepada kami).

Demikian dalam riwayat Abu Dzar, sedangkan dalam riwayat lainnya

disebutkan dengan bentuk tunggal, C:J'i (menceritakan kepadaku).

Ibnu Hazim adalah Abdul Azizbin Dinar. Disebutkan dalam riwayat

Abu Nu'aim dalam kitab Al Mustakhraj dari jalur Isma'il Al Qadhi

dari Ibratrim bin Hamzah, gurunya lmam Bukhari dalam hadits ini, .ri

e-t-t iv:.'; ipa'r'tr)Ut )b,i i i-lt *) $6 4 i. i-1,'* (Bahwa

Abiul Aziz bin Abi Hazim dan Abdul Aziz bin Muhammad Ad-

D ar aw ar d i m e n ceri t akan kep ad any a dari Y azi d).

'jgJJ i+ir of (Sesungguhnya ada hamba yang pasti

mengucapkan). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat

mayoritas, sedangkan dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, W-
(mengucapkan) tanpa menyertakan huruf /am.

g-;l$Su (Kalimat). Maksudnya, kalimat secara umum, baik

maupun buruk, panjang maupun pendek.

4'#-ti (Yang tidak dipikirkannya terlebih dahulu).

Maksudnya, tidak mencari tahu maknanya, yakni tidak

memikirkannya terlebih dahulu dan tidak mencermatinya benar-benar

serta memahaminya, sehingga tidak mengatakannya kecuali jika jelas

kemasalatratannya. Sebagian pensyaratr berkata, "Maknanya, dia tidak

mengungkapkannya dengan ungkapan yang jelas." Jika demikian,

berarti menurutnya batrwa ,i.a*ffi sama maknanya.

Dalam riwayat Ad-Darawardi dari Yazid bin Al Had yang

dikemukakan Imam Muslim disebutkan, W. 6'i*;- 6 (yang tidak jelas

kandungannya). Dalamriwayat Al Kasymihani disebutkan, t-ll dF- 6

(Yang tidak diwaspadainya). Maknanya sama dengan yang telah

dikemukakan.
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(Tergelincir knrenanya). Maksudnya, jatuh atau

terpeleset.

6?Jt ,fr.U |tai (Yang lebih jauh daripada apa yang ada di

antara Timur). Demikian redaksi yang disebutkan dalam semua

naksah Imam Bukhari yang ada pada kami. Begitu juga yang

disebutkan dalam riwayat Ismail Al Qadhi dari Ibrahim bin Hamzah,

gurunya Imam Bukhari dalam hadits ini, yang diriwayatkan oleh Abu

Nu,aim. Imam Muslim dan Al Ismaili meriwayatkannya dari riwayat

Bakar bin Mudhar dari Yazid bin Al Had dengan redaksi, '#.6'ri;.i

qr.5Jtt o,:zit (Yang lebih jauh daripada jarak antara Timur dan

Barat). Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Baththal dan di-

syarah oleh Al Karmani seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam

Bukhari, dia berkata, "Sabda beliau, o.U)t'F.r; (apa yang ada di

antara Timur) adalah lafazh yang menunjukkan makna yang memiliki

cakupan yang banyak, karena lafazh'0.:,-;St mempunyai banyak

makna, sebab masyriq musim panas berbeda dengan masyriq musim

dingin, dan jarak antara keduanya sangat jauh. Kemungkinan juga

karena mencukupkan salah satu lafazh yang saling berpasangan,

seperti yang difirman Allatr dalam surah An-Nahl ayat 81, # ,yr';
'ft 1fa*oton yang memeliharamu dari panas\."

Ia juga berkata, "Dan pada sebagian riwayatnya disebutkan

dengan redaksi, i/ti 9lJr, g*(Antara Timur dan Barat)-"

Ibnu Abdil Barr berkata, "Kalimat yang menyebabkan

pengucapnya jatuh ke dalam neraka adalatr yang diucapkan di

hadapan penguasa yang lalim."

Ibnu Baththal menambatkan, "Dengan melampaui batas dan

menganiaya orang Islam sehingga menyebabkannya binasa, walaupun

yang mengucapkannya tidak bermaksud demikian. Oleh karena itu,

dosanya ditanggung oleh orang yang mengucapkannya. Sedangkan

tL+ Jij
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kalimat yang menyebabkan derajatnya diangkat adalah kalimat yang

dapat mencegah kezhaliman terhadap orang Islam, atau

mengeluarkannya dari kesulitan, atau menolong orang yang

dizhalimi."

Yang lain berkata, "Maksudnya, kalimat di hadapan penguasa

untuk menyenangkannya walaupun hal itu menyebabkan kemurkaan

Allah."

Ibnu ArTin berkata, "lnilah yang sering terjadi, dan bisa juga

tidak di hadapan penguasa yang sekadar untuk membuatnya senang."

Diriwayatkan dari Ibnu Wahab, bahwa yang dimaksud itu
adalah mengucapkan ucapan buruk dan keji narnun tidak bermaksud

membangkang perintah Allah.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Kemungkinan itu adalah kalimat

yang buruk dan jorok, dan kemungkinan berupa sindiran terhadap

orang Islam yang menyatakan dosa besar atau kegilaan, atau

meremehkan hak kenabian dan syari'at walaupun tidak meyakininya."

Syaikh Izzuddin bin Abdissalam berkata,'Maksudnya, kalimat

yang pengucapnya tidak mengetahui baik dan buruknya. Karena itu,

diharamkan bagi seseorang untuk mengatakan yang tidak dia ketahui

baik dan buruknya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Inilah yang berlaku pada kaidah

pendatruluan kewaj iban.

An-Nawawi berkata, "Hadits ini mengandung anjuran untuk

memelihara lisan. Bagi yang bertutur kata hendaknya memikirkan apa

yang hendak diucapkannya. Jika tampak ada kemaslahatan, maka

hendaknya menyampaikan, tapi jika tidak maka hendaknya menahan

diri."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini yang dinyatakan oleh hadits

kedua dan ketiga.
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Catatan:

Dalam riwayat Abu Dzar, jalur periwayatan Isa bin Thalhah

diakhirkan daripada jalur lainnya. Sedangkan dalam riwayat lainnya

adalah sebaliknya. Jalur periwayatan Isa bin Thalhatr sama sekali tidak

tercantum dalam riwayat An-Nasafi.

Dalam jalur periwayatan kedua disebutkan, .izJt S.i'g- @ia

mendengar Abu An-Nadhr),yaituHasyim bin Al Qasim.

f'; tiJ dii) (Yang tidak dihayatinya). Maksudnya, yang tidak

dipikirkan akibatnya dan tidak diduga bahwa itu akan menimbulkan

dampak. lni serupa dengan apa yang terkandung dalam firman Allah

An-Nuur ayat 15, W i':,!+';rtt4'af;-i3i (Dan kamu

menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah

adalah besar). Dalam hadits Bilal bin Al Harits Al Muzani yang

diriwayatkan oleh Malik dan para penulis kitab ls-Srznan serta dinilai

shahih oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al Hakim disebutkan

dengan redaksi, |,ix. r;af ti ,y-ri :, y,*) a $!,Sur'ni5jJj Vtei'o1

*qt #,)lh(*)ri. ij iirr |-k- ls"rungguhnya seseorang di antara

knlian pasti mengucapkan kalimat di antara yang diridhai Allah yang

dia tidak menduga akan mencapai apa yang dicapainya, makn

karenanya Allah menuliskan keridhaan-Nya baginya hingga Hari

Kiamat). Kemudian beliau juga mengatakan tentang kalimat yang

dimurkai Allah seperti itu.

yt,Jj:s.+ l' *; (Yang karenanya Attah meninggikan

beberapa derajat). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat

Al Mustamli dan As-Sarakhsi, sedangkan dalam riwayat An-Nasafi

dan lainnya disebutkan dengan redaksi, ?Gt:l' ii{ h'i; (Yang

karenanya Allah meninggikan beberapa derajat untubrya). Selain itu,

dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, ' iifu iir[

?V)t (Yang karenanya Allah meninggikannya beberapa derajat)
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€4- Qatuh)- Iyadh berkata, "Maknanya, dia jatuh ke

dalamnya." Selain itu, diriwayatkan juga dengan redaksi, 
';WrJf-

ttJt (Yang karenanya dia jatuh ke dalam neraka). Karena tingkatan

neraka turun ke bawah (dasar). Ada juga yang mengatakan bahwa

.sff berarti turun dari tempat yang dekat, sedangkan rsg berarti turun

dari tempat yang jauh.

At-Tirmidzi pun meriwayatkan hadits yang sama dari jalur

Muhammad bin Ishaq, dia berkata, lr-ril' €tr.l't;.'J-:i.) \Ft:t-;
(Muhammad bin lbrahim At-Taimi menceritakan kepadaku), dengan

redaksi, 6-jr'rbJ 16' ,J wrqr+-du q c1-1 (Yang dianggapnya

tidak apa-apa, namun knrenanya dia jatuh ke dalam neraka selama

tujuh puluh tahun).

24. Menangis karena Takut kepada Allah Auawa Jalla

"^rJ ,JG'fL', *\t *Ut i; ,b\t or;;') ,!) *
.it:+'*wi,r Tt "tr',b Gi' ;'ii};

6479. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SnW, beliau

bersabda, "Tujuh golongan yang dinaungi Allah dalam naungan-Nya,

(yaitu) orang yang mengingat Allah sehingga air matanya berlinang."

Keterangan Hadits:

(Bab menangis karena tahtt kepada Allah Azza wa Jalla).

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits tentang

tujuh golongan yang dinaungi Allah di bawah naungan-Nya.

'o(*'*Leilir jf S|h, Qrong yang mengingat Atlah sehingga
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air matanya berliang). Demikian redaksi yang disebutkannya secara

ringkas. Hadits ini telah dikemukakan secara lengkap pada bab masjid

beserta penjelasannya, dan di dalamnya disebutkan, 4.4fu,-tS
(Mengingat Allah dalam kesendirian'), sedangkan di sini tidak
disebutkan seperti itu. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimatr dari
Muhammad bin Basysyar, gurunya Imam Bukhari dalam hadits ini,
yang diriwayatkan oleh Al Isma'ili darinya, disebutkan redaksi yang

ringkas seperti yang disebutkan di sini.

Di sini disebutkan dengan redaksi, * ,f (Dalam naungan-

Nya), sedangkan pada bab masjid, telatr saya sebutkan periwayat yang

meriwayatkannya dengan redaksi, #i ,y e(Dalam naungan Arsy-

Nya).Kadang juga bermakna nikmat, seperti yang disebutkan dalam

surah Ar-Ra'd ayat 35, &i C.tS 
qkl guahnya tak henti-henti sedang

naungannya [demikian pulaJ). Kadang juga bermakna di sisi (di
samping), seperti hadits, lC u:V 4 *C'6r:j, 'ja- eengendara

berjalan di dalam naungannya selama seratus tahun). Selain itu,
bermakna tutup, perlindungan, seperti kalimat, W eSi 1atru berada

di balik bayanganmu). Juga bermakna kemuliaan, seperti kalimat, gii
affg ht (semoga Allah melimpahkan kemuliaanmu).

Sebelumnya, telah diriwayatkan juga hadits tentang menangis

karena takut kepada Allah dengan redaksi yang senada dengan redaksi
judul ini, yaitu hadits Abu Raihanah yang diriwayatkan secara marfu',

)t * b'4; ,f ,{" )8r c-i} (Neraka dihoramkan atas mata yong

menangis karena takut kepada Allah). Hadits ini diriwayatkan oleh
Imam Ahmad dan An-Nasa'i, serta dishahihkanoleh Al Hakim.

Selain itu, At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits serupa dari

Ibnu Abbas dengan redaksi, ], tt G :;,t (Neraka tidak akan

menyentuhnya), dan dia berkata, "Hadits ini adalah hadits hasan

gharib." Dia juga meriwayatkan hadits yang serupa itu dari Anas, dari
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Abu Ya'la, dan dari Abu Hurairafr dengan redaksi, & ib.ii6r !!i f
iir a*.- g giaa* alean masuk neraka orang yang menangis karena

tahtt kepada Allah). Hadits ini dinilai shahih oleh At-Tirmidzi dan Al
Hakim.

25. Takut kepada Allah

6480. Dari Hudzaifatr, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ada

seorang laki-laki diantara orang-orang sebelum kalian yang berburuk

sangka terhadap amalannya. Dia kemudian berpesan kepada

keluarganya, 'Jika alu meninggal, maka bawalah aku lalu

tinggalkanlah aku di laut pada hari angin bertiup kencang'. Maka

mereka pun melakukan hal itu, kemudian Allah menghimpunkannya,

lalu berfirman, 'Apa yang mendorongmu untuk melakukan apa yang

telah lramu lakukan itu?' Dia berkata,'Tidak ada yang mendorongku

lrecaali rasa talail lcepada-Mut' Malu Allah pun mengampuninya."

F't *i' .l- dt f ,*,; hr e'r'qt:'rit rr7 4 *
,f- ctlsJll yu hr lui -F$ 'rl- ';L ott !;.>*:t fi
.,-ti;:rjri tp5 * 

=i",5i,4.ic}i 
t5:Jv .;tbLi

'. c c

,ri;?&-'of-t -'-r!n-V ,i;e 6:* r,p ir +W ; t'i :l;
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L-* L'-3 riy ,-?- ,€?/UU 6r; ,t'rlfiv.t*" i'
.vi. G"rlr\G:+c e, uk tt\i o'i?*tC :)v'11- o';;A
,Co',"V; tip .f 

'hr 
jw .rrui j:, .rf; *'6ay t-:v

"o;'ri .oirx :Jv g'.11; t; Jc'aE 6 ,q* qi ilG i
.\"'e;tf ;tiX t; :di

,*. ,t)"r1-i :'rt;'fi ? ,ot,Jf,^ q- ,iw o*L 6 t:U
t ;i',-i; ,i;a p'* s:t; itt, Ss, .L:L K \i ,;i

.*t{rir' PUt,f P
6481. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dari Nabi SAW, bahwa

beliau menyebutkan, *Ada seorang laki-laki dari orang-orang

terdahulu -atau orang-orang sebelum kalian- yang Allah

anugerahkan kepadanya harta dan anak. Tatkala ajal akan

menjemputnya, dia berkata kepada anak-analcnya, 'Ayah yang

bagaimana aku ini menurut knlian?' Merekn menjawab, 'Ayah yang

paling baik'. Dia berkata, 'Sesungguhnya ia tidak menyimpan

kebaiknn di sisi Allah -Qatadah menafsirkannya dengan tidak

menyimpan-, jika menghadap Allah, pastilah Dia akan

menyilrsanya. Karena itu, perhatikanlah, jika aht mati maka balwrlah

aku hingga bila alru telah menjadi arang, malm remuk-remukkanlah

aku -atat 
beliau berkata, *Malca tumbuklah alat"-. Kemudian bila

datang hari di mana angin bertiup kencang, maka tebarkanlah alru'.

Lalu dia mengambil janji dari mereka atas hal itu. Sungguh demi

Tuhanlru merelw kemudian melalatkan hal itu. Lalu Allah berfirman,

'Jadilah!' Maka tiba+iba ia pun menjelma menjadi seorang laki-laki
yang sedang berdiri'. Allah berfrman, 'Wahai hamba-Ku, apa yang

mendorongmu untuk melala*an apa yang telah kamu lakuknn itu?'
Dia menjawab,'Karena takut kepada-Mu!' 

-atau 
'Karena sangat
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takut kepada-Mut'- Malca dia pun mendapati Allah
menganugerahkan rohmat kepadanya.,,

Aku kemudian menceritakan hal itu kepada Abu Utsman,
maka dia berkata, "Aku pemah mendengar ini dari Salman, hanya saja
dia menambahkan, 'Makn tebarknnrah aht di laut'. Atau sebagaimana
yang diceritakannya."

Mu'adz berkata, "Syu'bah menceritakan kepada kami dari
Qatadah, 'Aku mendengar Abu Sa,id dari Nabi SAW,."

Keleransan Hadits:

(Bab takut kepada Allah Azza wo Jalla). Takut kepada Allah
termasuk sifat mulia dan penopang keimanan. Allah berfirman dalam
beberapa surah yaitu: surah Aali .Imraan ayat 157, qn ;" irl pigi
(Tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu benar-benar orang yang
beriman), surah Al Maaidah ayat 44, ) j:;r1 atxr rif.xi \j (Karena itu
janganlah kamu takut kepada manusia, [tetapiJ takutlah kepada-Ku),
dan surah Faathir ayat 28,1-fJr glV uirr .r:.{ uS1(Sesungguhnya

yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah
ulama). Selain itu, sebelumnya terah dikemukakan hadits, .ilr, ;3e$f r;i

"^*J'i V'*it (Aku adalah orong yang paring tahu di antara rrarian

tentang Allah dan paling takut kepada-Nya).

semakin dekat seorang hamba kepada Tuhannya maka
semakin takut kepada-Nya daripada selain-Nya. Allah menyifati para
malaikat dengan firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 50, d" oiw-
'e:*|ra (Meretra talat kepada Tuhan mereka yang berlatasa atas

mereka) dan para nabi dengan firman-Nya dalam surah Al Ahzaab
ayat 39, iirr ft riii o'r*;-,\|fr|H:r.ir pff"l 'o*.-;-$t 

(yaituJ
orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut
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kepada-Nya dan mereka tiada merasa tahtt kepada seorang pun

selain kepada Allah).

Lebih besarnya rasa takut omng-orang yang dekat kepada

Tuhannya karena mereka dituntut dengan sesuatu yang tidak dituntut

dad selain mereka. Oleh karena itu, mereka mempertahankan

kedudukan tersebut. Lagi pula kewajibannya kepada Allah adalatt

bersyukur kepada-Nya atas anugerah kedudukan itu, sehingga rasa

takut mereka semakin meningkat sesuai dengan tingginya kedudukan

itu. Sebab itu, jika seorang hamba berlaku lurus maka dia akan takut

terhadap dampak negatifrry4 sebagaimana firman Allah dalam surah

Al Anfaal ayat24, f: "fit c; J:j;-(Membatasi antara manusia dan

hatinya). Atau derajatnya semakin turun. Dan bila dia bersikap

melenceng, maka akan takut terhadap dampak dari perbuatannya. Hal

itu berguna bila disertai dengan pe,nyesalan dan meninggalkan

perbuatan tersebut. Karena rasa takut itu muncul dari pengetahuan

tentang buruknya dampak dari perbuatan dan mempercayai kebenaran

ancaman yang ditujukan terhadap dirinya, atau takut kalau tobatnya

tidak diterima, dan tidak termasuk golongan yang dikehendaki Allatt
untuk diampuni. Oleh sebab itu, dia pun menyesali dosanya dan

memohon kepada Tuhannya, agar dimasukkan ke dalam golongan

orang-orang yang diampuni.

Bab ini mencakup hadits yang disebutkan- pada -bab
sebelumnya, dan hadits yang menyebutkano Jt-1r'crriiiV1r*r;: ,yti
ilr 3r;( ;t,i* Ju,j (Dan laki-laki yang diajak berbuat mesum oleh

wanita cantik dan berharta tapi dia berkata, "Sesungguhnya aku tahtt
kepada Allah. ') Juga mencakup hadits yang menceritakan tentang tiga

orang yang terperangkap di dalam go4 kemudian salah seorang dari

mereka menahan diri agar tidak berzina dengan seomng wanita karena

takut kepada Allah. Penjelasan tentang kisah ini telah dipaparkan saat

menyinggung bani Israil pada pembahasan tentang cerita para nabi.

At-Tirmidzi dan lainnya meriwaya&an dari Abu Hurairah
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tentang kisah Kifl dari kalangan bani Israil, di dalamnya disebutkan,

bahwa dia menahan diri agar tidak berzina dengan seorang wanita dan

merelakan harta yang telah diberikan kepadanya karena takut kepada

Allah. Kemudian disebutkan juga kisah tentang orang yang berwasiat

agar jasadnya dibakar setelah meninggal, yakni hadits Hudzaifah dan

Abu Sa'id. Penjelasan tentang kisah ini juga telah dipaparkan pada

pembahasan tentang bani Israil.

'5,;'t {r ir' e'r;t ,f ,U"b } (Dari Hudzaifuh, dari Nabi

SAn. Dalam pembahasan tentang bani Israil telah disebutkan

pernyataan Hudzaifatr bahwa dia mendengarnya dari Nabi SAW.

Dalam kitab Shahih Abu Awanah dari jalur Walan Al Abdi, dari

Hudzaifah, dari Abu Bakar Ash-Shiddiq RA disebutkan kisah ini

setelah hadits syafaat secara panjang lebar, di dalamnya disebutkan,

bahwa laki-laki tersebut adalah ahli neraka yang terakhir kali keluar

dari neraka. Nanti, hal ini akan disinggung pada pembahasan tentang

syafaat.

p.(dj og'& yt o;f (Ada seorang laki-laki diantara orang-

orang sebelum kalian). Telatr disebutkan bahwa laki-laki itu berasal

dari kalangan bani Israil. Setelah hadits ini, Imam Bukhari akan

mengemukakan hadits lainnya yang menyebutkan hal tersebut.

#r1ir 'r:o1- 
{rons berburuk sangka dengan amalannya).

Pada pembahasan tentang bani Israil telah dikemukakan, batrwa dia

adalah seorang penggali kuburan.

,*:tU (Maka tinggalkanlah aku). Telatr dikemukakan, bahwa

ada tiga riwayat yang disebutkan tanpa tasydid yang artinya

meninggalkan, sedangkan yang disebutkan dengan tasydid berarti

memencarkan.

f,t C (Di laut).Nanti, akan dikemukakan dalam hadits yang

sama pada hadits Salman dan Abu Sa'id dengan redaksi, {t, G (Oi
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dalam angtn). Dalam hadits Abu Hurairah yang akan dikemukakan

pada pembahasan tentang tauhid disebutkan dengan redaksi, f$\6

*,1t \F.j.lia-rt i, G'iibi lfaUurl<anlah setengahnya di darat dan

setengahnya lagi di laut).

i4i # G tOi hari angin bertiup l<encang). Dalam riwayat

Abdul Malik bin Umair dari Rib'i, disebutkan dengan redaksi, n):ttt

\c li-+ H' G (uat<a tinggall<anlah alru di laut pada hari airnva

deras). Demikian juga dalam riwayat Al Ashili. Sementara dalam

riwayat Abu Dzar dari Al Mustamli dan As-Sarakhsi, dan dalarrl

riwayat Karimah dari Al Kasymihani disebutkan dengan ]rj 6lanas).

Redaksi ini yang sesuai dengan riwayat bab ini.

Riwayat yang pertama dipahami, batrwa laut itu akan

menghanyutkan tubuhnya karena derasnya arus air. Dalam hadits Abu

Sa'id yang berikutnya disebutkan dengan redaksi, ".*O d:l€ tit.&

(Kemudian bila datang hari di mana angin bertiup kencang).

Sebagian mereka menyebutkan riwayat Al Marwazi dengan httruf nun

sebagai ganti huruf zai (yal,ri 'i.t,;;, maksudnya adalah 't-i'J-rtttj

(anginnya berhembus).

Ibnu Faris berkata, *FrXi ,t' U.-|'&'oFjt, maksud kata al

huun adalahangin yang berdesing seperti kata bersuara)'"

F$ i,tf ',#\1|;taW (Dari orang-orang terdahulu 
-atau

kalangan orang-orang sebelum kalian-). Ini adalah redaksi yang

disebutkan dengan keraguan dari periwayat yang meriwayatkan dari

Qatadatr. Dalam,riwayat Abu_ Awanah dari Qatadah disebutkan

dengan redaksi, Flij t:S )Ar';.ti pot*o seorang laki-taki diantara

oran g-orang s ebelum kalian).

t:i;i\r;lrr 6r;T (Yang Altah anugerahkan kepadanya harta dan
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anak\. Maksudnya, Allah memberikan kepadanya. Demikian redaksi

yang disebutkan oleh mayoritas periwayat.

'e'.tj-ij :i'rrii A|J ,t'-* 1' & '#- t'ii$ lsesungsuhnya dia

tidak menyimpan kebaikan di sisi Allah 
-Qatadah 

menafsirkannya,

tidak menyimpan-). Demikian redaksi yang disebutkan di sini, yaitu

dengan kata'.1-. Penafsiran Qatadah benar, karena kata tersebut
to

berasal dari kata 6ti:lt yangberarti yang disimpan dan disembunfkan.

Dalam riwayat Ibnu As-Sakan disebutkan dengan redaksi, 'i.r;
(Tidak menyimpan). Demikian pendapat yang dikemukakan oleh

Iyadh. Keduanya benar secara makna narnun yang pertama lebih
populer. Maknanya adalah dia belum mempersembahkan kebaikan

seperti yang disebutkan dalam hadits ini.

Kalimat, i:;l cr'rt,,u3r brQr dan ,fuf r o'rlr berarti aku

menyimpan sesuatu. Karena itulah lubang disebutkan fr lsumur).

Pada pembahasan tauhid dan dalam riwayat Abu Zaid Al Marwazi
sebagaimana yang dikemukakan oleh Iyadh, dan juga yang kami

temukan dalam riwayat Abu Dzar, disebutkan dengan redaksi, |#- d
'#- C i(.Nu*,.n, redaksi ini disebutkan dengan rasa ragu-ragu dari

periwayat dalam menyebutkan antara huruf zai dan ra'. Dalam

riwayat Al Jurjani disebutkan dengan huruf nun sebagai pengganti

huruf ba'danzai.

Iyadh mengatakan, bahwa keduanya tidak shahih. Dalam

sebagian riwayat disebutkan dengan redaksi, '4- (menggunakan).

Disebutkan juga dengan redaksi, '#);- Lalu dia mengatakan bahwa

keduanya jluga shahih sebagaimana dua yang pertama.
-)aa

Qfii-.i,' .# i:9" otj (Jika dia menghadap Allah, pastilah Dia

akan menyiksanya). Demikian redaksi yang disebutkan di sini. Kata

i*{ aiu*Uil dari kata i\!3ir @atang). Maknanya, jika dia dibangkitkan
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pada Hari Kiamat dengan keadaannya itu, maka setiap orang

mengenalinya. Tapi bila telah menjadi debu yang berserakan

dan udara, kemungkinan tidak akan dikenali.

Dalam hadits Hudzaifah yang diriwayatkan Al Ismaili dari

riwayat Abu Khaitsamah dari Jarir dengan sanad bab ini disebutkan,

e."$;-\ e}"\fru1.d39 Uika Tuhanku menakdirknn atasht tentu

Dia tidak akan mengampuniku). Demikian juga yang disebutkan

dalam hadits Abu Hurairah,'*ib t'lr iii ;,1 1li*a Allah menakdirkan

atasla). Penjelasan tentang hal ini teiah dikemukakan pada

pembahasan tentang bani Israil.

Di antara jawaban tentang hal ini adalah yang disebutkan oleh

guru kami, Ibnu Al Mulaqqin dalam Syarah-nya, batrwa laki-laki

tersebut berkata demikian saat diliputi rasa takut, namun pada

akhirnya dia dimaa{kan. Hal ini serupa dengan hadits yang

meriwayatkan tentang kisah orang yang terakhir kali masuk surga, o!

4,eii,*i giJr & (! ls"rungguhnya untulonu [ganjaranJ seperti

dunia dan sepuluh kali lipatnya). Begitu gembiranya sampai-sampai

dia mengatakan, il-i1 tJf,. ** di ltngkau hambalat dan alat Tuhan'

Mu).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, intinya, Abu Awanah

meriwayatkan hadits Hudzaifatr dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa

laki-laki yang disebutkan dalam hadits bab ini adalatr atrli surga yang

terakhir kali masuk surga. Karena itu, terjadinya kesalahan ucap dari

harnba itu setelah dia masuk surga serupa dengan kesalahan yang

terjadi ketika ajal datang menjemput. Akan tetapi salah satunya terjadi

karena dominasi rasa takut, sedangkan yang satunya karena dominasi

rasa gembira.

Riwayat yang terpeliharq bahwa yang mengatakan, 6fiUt
(Engkau adalah hambaku) adalatr orang yang menemukan kembali

hewan tunggangannya setelah sebelumnya hilang. Saya pernatr

akan

di air
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menyinggung hal ini pada pembahasan sebelumnya.
!.i .glili (Maka balarlah aku). Dalam hadits Hudzaifatr

disebutkan , '*nt g4 *i st & ,t:15 t'lr\i j ug W 4t:i;,,i6

,-.k |1. (Makn kumpulkanlah kayu bakar yang banyak untukku,

kemudian nyalakan apinya, hingga ketika api itu melahap dagingku

dan mencapai tulangku).

it<4Jtt'SS 2i ,gia;,:"U lUata tumbuklah alcu 
-atau 

beliau

berkata, "Maka remukkanlah aku."-). Ini adalah redaksi yang

disebutkan dengan ragu dari periwayat. Dalam riwayat Abu Awanah
t

di sebutkan, ri fu1. (M aka tumbukl ah aku). Kata ltil-lt bermakna

menumbuk u,u., menghaluskan. Dalam hadits Hudzaifah yang

diriwayatkan Al Ismaili disebutkan dengan redaksi, gFY j g?/i

drt'n-i go*ortoh aku, kemudian tumbuklah aku, lalu taburkanlah

aku).

Or-i r'S1 f (Kemuaian apabila). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan, iti i1 up lUtngga ketika).

;3j'g).i ;e nailr; t;$ ltatu dia mengambit perjanjian

merekn atas hal itu, sungguh demi Tuhanku). Ini adalah bentuk

sumpah yang jawaD sumpahnya dibuang. Bisa juga sebagai cerita

perjanjian yang diambilnya, yakni ia mengatakan kepada orang yang

diwasiatinya, "Katakanlah, 'Demi Tuhanku, aku pasti melaksanakan

itu'." Hal ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan Imam Muslim,

W- @ ,t;ii ltatu dia pun mengambil sumpah dari mereka). Riwayat

yang pertama dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Imam

Muslim juga, is:U; g:tjrii (Maka mereka pun melal<sanakan itu,

sungguh demi Tuhanku). Dengan demikian jelaslah bahwa ini adalah

sumpah dari orang yang mengabarkan.
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Sebagian ulama menyatakan, bahwa redaksi yang terdapat

dalam riwayat Imam Bukhari adalah riwayat yang benar. Namun

tampaknya yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim lebih benar.

Dalam sebagian naskah dari Imam Muslim disebutkan, al;5s (Dan

ditaburkantah itu) sebagai ganti kalimat ;)i (demi Tuhanku).

Maksudnya, mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada

mereka, yaitu menaburkannya.

Iyadh berkata, "Jika redaksi ini akurat, maka itulah yang tepat.

Kemungkinan huruf dzal-nya tidak tertulis oleh sebagian penyalin

naskah sehingga terjadi kesalahan tulis."

Namun yang tampak, bahwa yang pertama lebih tepat, karena

akibat dari membenarkan riwayat ini adalah menyalahkan para hafrzh

(penghafal hadits) tanpa dalil. Lagi pula tujuannya hanya merupakan

penafsiran atau penegasan kalimat,',!) \titii (Maka mereka pun

melah*an hal itu). Beda halnya dengan kalimat iri (O"*i Tuhanh),

karena ini menambahkan makna lain selain,S]li. naf*an Al Karmani

memaknainya lebih jauh lagi, bahwa kalimat ,fi:, (Demi Tuhanku)

dalam riwayat Imam Bukhari adalah bentuk kata kerja lampau dari

kata)ii.irr, yakni A.r.,.Jlt'Jtrli e (Tuhanku telah mengambil perjanjian

itu) sebagai bentuk ungkapan penegasan.

Dia berkata, "Tapi ini adalah riwayat yangmauquf."

;-?,Xi,' 
'!ui 

lxemudian Atlah berfirman, "Jadilah!"). Dalam

riwayat Abu Awanah dan juga hadits Hudzaifah sebelumnya. serta

hadits Abu Hurairah disebutkan, '+ # 6 ,#t ,Sui ,7's1i hr VU

i-Eii (Kemudian Atlah memerintahknn kepada bumi, "Kumpulkan

darinya yang ada padamu." Maka bumi pun melakukannya).

CJ ,Pi Ui lUatra tibaliba dia pun menjelma menjadi

seorang laki-laki yang sedang berdiri). Ibnu Malik berkata"
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"Mubtada ' (subjek) dalam bentuk nakirah (indefinit) boleh disebutkan

setelah ri1 yang maknanya 'tiba-tiba'. Karena ia termasuk indikator

yang melahirkan faedah, seperti kalimat '{", til'*? (Aku keluar,

tiba-tiba ada binatang buas)."

|*"6:-i'ri {&ig; (Karena takut kepada-Mut. 
-atau 

karena

sangat takut kepada-Mu-). Ini adalah redaksi yang disebutkan

dengan keraguan dari periwayat. Dalam riwayat Abu Awanah

disebutkan dengan redaksi, 'AJg; (Karena takut kepada-Mu) tanpa

keraguan. Sebelumnya, telah disebutkan redaksi, 'J)*, (Karena takut

kepada-Mu) dalam hadits Hudzaifah, dan telah dipaparkan juga di
sana perbedaan pendapat mengenai hal ini. Sementara dalam hadits

Hudzaifah disebutkan dengan redaksi, f.E.a-.3}a (Karena takut

kepada-Mu). Di sebagian jalurnya disebutkan dengan redaksi, ',:)#

(Karena takut kepada-Mu) tanpakata 6. Mereka membolehkan tidak

mencantumkan kata ;a dengan tetap memberlakukan fungsinya.

'a.-}qiif ;, iX r 'i (Maka ia pun mendapati Allah

menganugerahkan rahmat kepadanya). Kata j>b artinya memperoleh

atau mendapati. Sedangkan ti di sini adalah maushulah, yakni gijr
t-1e!'# itlr,3 (yang ia dapati adalah rahmat), atau sebagai nafi dan

kalimat pengecuali,rnnya dibuang, atau dhamir pada il-i$ adalah

perbuatan laki-laki tersebut. Penj elasan tentang perbedaan pada lafazh
ini telah dikemukakan sebelumnya. Dalam hadits Hudzaifah

disebutkan,'i'ji (Maka Allah pun mengampuninya). Demikian juga

yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah.

Golongan Mu'tazilah berpendapat, bahwa Allah memberikan
ilmpunan kepadanya karena dia menyesali perbuatannya sebelum ajal
datang menjemput. Sementara golongan Mu{i'atr berpendapat, bahwa
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Allah mengampuninya karena tauhidnya tidak tercoreng oleh
perbuatan maksiatnya. Tanggapan terhadap pendapat pertama, bahwa

dia tidak bermaksud bahwa Allah menepiskan kezhaliman, karena

ampunan saat itu berkat karunia Allah, bukan karena taubat, sebab

taubat tidak akan sempuma kecuali bila yang dizhalimi telah

mengambil haknya dari yang menzhalimi, dan telah disebutkan bahwa

laki-laki itu adalah penggali kuburan. Sedangkan tanggapan terhadap

pendapat kedua, bahwa dalam hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq yang

telah disinggung, disebutkan bahwa laki-laki tersebut diadzab.

Berdasarkan ini, maka rahmat tersebut dipahami bahwa ampunan itu
adalah tidak membiarkannya kekal di dalam neraka. Dengan

demikian, pendapat kedua golongan ini tertolak, yaitu klaim Murji'ah
yang menafikan bahwa hamba tersebut masuk neraka, dan klaim
Mu'tazilah bahwa hamba tersebut kekal di neraka.

Selain itu, hadits Abu Bakar juga menyangkal klaim
Mu'tazilah yang menyatakan bahwa dengan perkataan itu berarti laki-
laki tersebut bertaubat, sehingga Allah wajib menerima taubatnya.

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Laki-laki itu adalah orang yang

beriman, karena ia meyakini adanya hisab dan bahwa keburukan itu
akan mendapatkan balasannya. Sedangkan tentang wasiatnya,

kemungkinan itu dibolehkan dalam syariat mereka untuk

mengesahkan taubat, karena dalam syariat bani Israil disebutkan

bahwa membunuh diri sendiri adalah untuk sahnya taubat. Hadits ini
menunjukkan bolehnya menyebut sesuatu dengan sebutan yang

mendekatinya, karena beliau mengatakan 'c:1Jt i:?i (didatangi

kematian), walaupun saat itu yang mendatanginya adalah tanda-tanda

kematian. Hadits ini juga menunjukkan keutamaan umat Muhammad

karena telah diberi keringanan dari kondisi yang semacam itu, dan

dianugerahkan keluwesan serta toleransi. Selain itu, hadits ini

menunjukkan keagungan kekuasaan Allah karena mampu

mengumpulkan kembali jasad tersebut setelah tercerai berai."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebelumnya, telah dikemukakan

bahwa itu merupakan pemberitahuan terhadap apa yang akan terjadi
pada Hari Kiamat. Hal ini telah dipaparkan sebelumnya.

oiit S.i U:r$ :)6 lLalu aku menceritakan hal itu kepada Abu

Utsman). Yang mengatakan ini adalah Sulaiman At-Taimi, ayahnya

Mu'tamir. Abu Utsman ini adalah An-Nahdi Abdunahman bin Mull.

tt')'Ali't ,o&'.;* (Aku pernah mendengar Salman, hanya

saja dia menambahkan). Redaksi yang didengarnya itu tidak
disebutkan. Maksudnya, aku mendengar Salman menceritakan dari

Nabi SAW seperti hadits ini, hanya saja dia menambahkan.

o:r-, * ti (Atau seperti yang diceritakannya).lni adalah

keraguan dari periwayat yang mengisyaratkan bahwa itu semakna

dengan hadits Abu Sa'id, bukan dengan seluruh redaksinya. Al
Isma'ili meriwayatkan hadits Salman dari jalur Shalih bin Hatim bin
Wardan dan Humaid bin Mas'adah, keduanya mengatakan, :'f;i U|:Jt

06ij bri 'c,,J,,A:odi U.i'd*,g.i',i* (Mu'tamir menceritakan

kepada kami, aku mendengar ayahku, aku mendengar Abu (Jtsman,

aku mendengar ini dari Salman). Setelah itu dia menyebutkan redaksi

haditsnya.

'rJl Jq (Mu'adz berkata). Redaksi ini diriwayatkan secara

maushul oleh Imam Muslim.

26. Berhenti dari Kemaksiatan

l,o ! .

J-r t
,,o Lvg

Y,Pt r*t*':
. .; ,.. 6a,Ul s-!)'#

*?rt,k )t
j*)t q?1 lw

i6 ,i6 ;; s,i a
;i'h',F\td
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,f;.3'ftb ,-P trli6 us.v ^*v|u .ir3t j3v ,i;)t l,-:lt

)&gu j*Jt'et# "t;:.G 
^i"s,

6482. Dari Abu Musa, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Perumpamaanku dan perumpamaan misi Allah mengutusku adalah

seperti seorang laki-laki yang mendatangi suatu kaum lalu berknta,
'Aku melihat pasukan dengan kedua mataku, dan sesungguhnya aku

adalah pemberi peringdtan yang telanjang, carilah keselamatan,

carilah keselamatan. Ia kemudian dipatuhi oleh segolongan, maka

merekn pun segera berjalan dengan tenang sehingga mereka selamat.

Dan ia didustakan oleh segolongan lainnya, maka mereka pun

diserang secqra tiba-tiba oleh pasukan itu hingga binasa."

Jt;;';t * * )qt;)$:-,;';36?i pr;r lt:::.L
\,
?"r ,)-; ar J'J,1, 'e; ',fi ,.; hr '€1 i;r; (i '? fi ';'igw, +fl ar-f.>

t5,f ,6'rr1 x';nt ,b).W $)t $,': &4ri'rr; *j r)L

st, ,6t f €fuLi ulu ,q+j4*,{-#., w;|ra
.ta-; t:'rl-r.X

6483. Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib
mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami

dari Abdurrahman, Abu Az-Zinad menceritakan kepadanya, dia
mendengar Abu Hurairah RA, dia mendengar Rasulullah SAW
bersabda, "Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan

manusia adalah bagaiknn orang yang menyalakan api. Ketika api itu
menerangi apa yang ada di sekelilingnya, mulailah anai-anai dan

binatang yang biasa jatuh ke dalam api terjatuh ke dalamnya. Orang
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itu kemudian berusaha mencegah/menghalau binatang-binatang

tersebut namun binatang-bintang itu tidak mengindahkannya,

sehingga binatang-binatang itu terjerembab ke dalamnya. Maka aku

adalah orang yang memegang pinggang kalian (agar menjauh) dari
api, sedangkan kalian malah menceburkan diri ke dalam api

tersebut."

#\t ,b lJt'JG ,lJ'i- :-* c irt .r,, '4- :Js tG *(.)!P),2'

'r* d Fdr:,t*: g,il.;r;;ir$t l-,';#t{*')
lcz

.AE
.\

^t 
u# t1

6484. Dari Amir, ia berkata: Akua mendengar Abdullah bin
Amr berkata, "Nabi SAW bersabda, 'Seorang muslim adalah orang

yang tidak menyakit kaum muslimin yang lain dengan lisan dan

tangannya, sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang

menjauhi apa yang dilarang Allah'."

Keterangan Hadits:

(Bab berhenti dari kemaksiatan). Maksudnya, benar-benar

meninggalkan dan berpaling dari kemaksiatan setelah terjerumus ke

dalamnya. Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits.

Pertama, 
--," 

(Perumpamaanku). Kata jjil adalah sifat

menakjubkan yang dikemukakan oleh orang yang menyampaikannya

sebagai perumpamaan untuk memberikan p emahaman.

^.&t ,o-:lii t-l (Misi Allah mengutusku). Maksudnya, yang

dengannya Allah mengutusku kepada kalian.

6:; ;i (Mendatangi suatu kaum).KataJ:j disebutkan dalam

bentuk nakirah yang menunjukkan umum.
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#r(Dengan mataht). Kata g;iJl disebutkan dalam bentuk

tunggal, sedangkan dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan

bentuk mutsanna. Ada yang mengatakan, bahwa ungkapan "dua mata"

digunakna untuk menunjukkan bahwa apa yang diberitakan itu benar-

benar disaksikan dengan matanya dan tidak dibayangi keraguan.

Lr-ijt'j-F, ut e:t (Dan sesungguhnya aku adalah pemberi

peringatan yang telaniang). Ibnu Baththal berkata, "it4,Jt i+,lr uAA*,

seorang laki-laki dari Khats'am yang diserang oleh seorang laki-laki,

lalu memotong tangannya dan tangan istrinya, lantas dia kembali

kepada kaumnya dan memperingatkan mereka. Ini dijadikan

perumpamaan tentang berita yang sifatnya pasti."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ya'qub bin As-Sikkit dan lainnya

telah lebih dulu mengemukakan hal itu. Laki-laki yang diserang itu

adalah Auf bin Amir Al Yasykuri, dan isterinya itu berasal dari bani

Kinanah. Kisah ini tidak tepat bila dikaitkan dengan lafazh hadits ini,

karena tidak ada yang menunjukkan telanjang.

Ibnu Al Kalbi menyatakan, bahwa lu+i, i+3' uautut seorang

wanita dari bani Amir bin Ka'ab, ketika Al Mundzir bin Ma'issama'

membunuh anak-anak Abu Daud, tetangganya Al Mundzir, wanita itu

mengkhawatirkan kaumnya, orukl dia pun segera menaiki unta lalu

menemui kaumnya, dia berkata, "lu41i' '1-;it Ui-. Yang pertama kali

mengatakan ini adalah Abrahah Al Habsyi, ketika terkena lemparan

kerikil (dari burung Ababil) di Tihamah dan kembali ke Yaman dalam

keadaan dagingnya sudah berj atuhan.

Abu Bisyr Al Amidi menyebutkan, bahwa Zanbar bin Amr Al
Khast'ami menikahi keluarga Zubaid,lalu mereka hendak menyerang

kaumnya secara tiba-tiba dan mereka khawatir Zanbar akan

memperingatkan kaumnya, maka dia pun dijaga oleh empat orang.

Tak lama kemudian tef adi perkelahian dengan orang yang

menjaganya dan pakaiannya dilucuti, tapi dia berhasil meloloskan diri
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berkat kecepatan larinya yang tidak tertandingi hingga akhirnya dia

dapat memberi peringatan kepada kaumnya.

Salah satu pendapat mengatakan, bahwa asalnya adalah

seorang laki-laki yang bertemu dengan suatu pasukan, lalu mereka

merampas barangnya dan menawannya, lantas dia berhasil kembali

kepada kaumnya kemudian berkata, "Sesungguhnya aku telah melihat
pasukan itu lalu mereka merampas barang-barangku." Kaumnya

kemudian melihat dia dalam keadaan telanjang, maka mereka

membenamya pernyataannya, dan tidak menuduhnya sedang

menasihati, karena dia tidak biasa telanjang, sehingga mereka

memastikan kebenaran beritanya. Lalu Nabi SAW menjadikan itu
sebagai pemmpamaan dirinya dan apa yang dibawanya disertai

dengan mukjizat yang menunjukkan kebenarannya. Hal ini bertujuan

untuk mendekatkan pemahaman orang-orang yang diajak berbicara

dengan sesuatu yang mereka kenal.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini diperkuat oleh hadits yang

diriwayatkan oleh Ar-Ramahurmuzi dalam kitab Al Amtsal, yang juga

terdapat dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang jayyid dari hadits

Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dia mengatakan, ,fu 4t U;
tis ii ,p #, # ,o,tt 6,.t:t e$ ,s'sd g-cri &: *ht
)$.'4,=ib\';ar e:.i\tu.i!;;t 6i;, ;n'4 u-1frw:t'H ,:fi.Voi f1it,

tJr.j .';e.i ;$r tdi ,*afii ,uit 3#';ti U \ta, k,u-'oi'q.;ti ,'^t:j

gtly (Pada suatu hari Nabi SAW keluar lalu berseru tiga kali, "Wahai

manusia, perumpamaanku dan perumpamaan kalian adalah seperti
suatu kaum yang talntt ada musuh yang mendatangi mereka, lalu
mereka mengirim seorang laki-laki agar memata-matai. Ketika
mereka sedang begitu, tiba-tiba saja lakiJaki itu melihat musuh, maka

dia kembali untuk memperingatkan kaumnya, namun dia merasa
khawatir tersusul oleh musuhnya sebelum ia memperingatkan

knumnya, maka dia pun menanggalkan pakaiannya (mengibarkan
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kepada kaumnya), 'LYahai orang-orang, kalian akan diserang',
sebanyak tiga kali.")

Penafsiran hadits yang baik adalah penafsiran hadits dengan

hadits. Semua ini menunjukkan, bahwa kata uryaan itu berasal dari
kata ta'arrii (telanjang), dan itulah yang dikenal dalam riwayat. Al
Khaththabi menuturkan, bahwa Muhammad bin Khalid
meriwayatkannya dengan bentuk tunggal, dia berkata, "Jika ini
terpelihara, maka maknanya adalah peringatan yang fasih, tidak
menggunakan kata kiasan. Contohnya adalah, 'OC* 

U,tyakni laki-laki

berlisan fasih."

it;r3 ;Liti'6 (Caril ah kes e I amat aan, cari I ah kes e lamat an).

Kalimat ini berfungsi sebagai anjuran. Maksudnya, carilah
keselamatan, yaitu segeralah berlari. Ini mengisyaratkan bahwa
mereka tidak mampu menghadapi pasukan itu.

Ath-Thaibi berkata, "Sabda beliau ini terdapat beberapa

kalimat penegas, yaitu \r, 7. (dengan matalat), t-:1 oJfi gan

sesungguhnya alnl, danit-,-!' Qelanjang). Karena ini menunjukkan

bahwa musuh sudah begitu dekat, dan ini lebih mengkhususkan
kebenaran peringatannya. "

"ftb',*-ttb:,J (Lalu dia dipatuhi oleh segolongan). Demikian

redaksi yang disebutkan di sini, yaitu dengan bentuk mudzakkar,

karena yang dimaksud adalah fF 'r.e..(sebagian kaum).

t;iiij (Maka mereka pun segera berjalan). Maksudnya,

berjalan di permulaan malam, atau berjalan pada seluruh malam.

'*b P lOrngon tenang'). Maksudnya, tidak ribut dan tidak

panik. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan redaksi, ,rji
'€# (dengan tenang).
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'*.tb tS.ki (Dan didustakan oleh segolongan lainnya). Ath-

Thaibi berkata, "Kelompok pertama diungkapkan dengan kata

'mematuhi' dan kelompok kedua diungkapkan dengan kata

'mendustakan,' untuk menunjukkan bahwa kepatuhan didahului oleh

pembenaran, dan pendustaan itu berpangkal dari kemaksiatan."

;{i)r'e;ki (Maka mereka pun diserang secara tiba+iba

oleh pasukan itu). Maksudnya, didatangi pagi hari. lni adalah asal

maknanya, kemudian karena kata ini sering digunakan maka

digunakan juga untuk mengungkapkan penyerangan secara tiba-tiba

kapan saja.

'&rt t '6 (Hingga membinasakan mereka). Maksudnya,

menghancurkan mereka' Kalimat ':jilr'cb'a-11:'_lr i3ai berarti aku

menghancurkan sesuatu. Bentuk ism-nya adalah''^-a;.t lt, yang berarti

kebinasaan. Ini juga digunakan sebagai sebutan bencana, karena

bencana juga membinasakan.

Ath-Thaibi berkata, "Nabi SAW mengumpamakan dirinya

sebagai laki-laki tersebut, dan peringatan akan dekatnya adzab sebagai

peringatan laki-laki tersebut kepada kaumnya tentang kedatangan

pasukan yang akan menyerang secara tiba-tiba. Beliau

mengumpamakan umatnya yang menaatinya sebagai orang-orang

yang mempercayai peringatan laki-laki tersebut, dan orang yang

durhaka kepadanya sebagai orang-orang yang mendustakan peringatan

laki-laki tersebut."

Kedua, hadits Abu Hurairah. Al Mizzi menyatakan dalam

kitab Al Athraf, batrwa Imam Bukhari telah menyebutkannya dalam

pembahasan tentang cerita para nabi dan tidak menyebutkannya dalam

pembahasan tentang kelembutan hati. Saya mendapatinya pada

pembahasan tentang cerita para nabi dalam bab "Sulaiman AS",

namun hanya menyebutkan penggalannya saja. Saat itu saya tidak

mengisyaratkannya pada pembahasan tentang kelembutan hati. Oleh
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karena itu, saya menjelaskannya di sana. Kemudian di sini saya

menemukannya lagi, maka akan saya kemukakan penjelasan yang

belum dipaparkan sebelumnya.

i':;t (Menyalakan). Kata ini memiliki makna yang sama

dengan i'11 lmeny alakan).

iV r; c,,rAi 6i 1s"t"loh api itu menerangi apa yang ada di

sekelilingnya). Redaksi ini dikemukakan juga oleh Imam Bukhari

pada pembahasan tentang cerita para nabi, dalam bab "Sulaiman AS",

dan saya telah menukilnya dari Ahmad dan Imam Muslim dari jalur

Hammam, yaitu riwayat Syu'aib sebagaimanayang Anda lihat. Dalam

riwayat Imam Muslim disebutkan dengan redaksi, 4? 6 (Apa yang

di sekelilingnya). Yang dimaksud dengan kata ganti (ti) pada kalimat

*S? ual*rr6r (api), sedangkan yang dimaksud kata ganti (-) pada

kalimat yang pertam a 6't1 adalah ttJr3-j:1i Siil (yang menyalakan

api). Haula asy-syai' adalah sekitar sesuatu yang memungkinkan

berpindah kepadanya. Disebut demikian untuk mengisyaratkan kepada

yang mengelilinginya. Dari pengertian ini terdapat kata"haul" sebagai

sebutan "tahun".

,;;r-,-A, (Anai-anai). Al Maziri menyatakan bahwa itu adalah

q/-r+sr, bentuk jamak dari Ll-i+jl Oelalang). Iyadh menanggapi,

bahwa ll[jr adalah ')lbt (GUlJr berarti jangkrik).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang benar, ,;;f-,,jjl, adalah sebutan

untuk jenis binatang yang terbang dan memiliki sayap lebih besar

daripada tubuhnya, dan memiliki ukuran bermacam-macam, begitu

juga sayapnya. Dikaitkannya penyebutan 
t:r13)t 

@inatang) kepada

Jllt mengindikasikan bahwa itu bukan ?lgi' @elalang) dan bukan

lr;ir 6elatang).
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Ibnu Taimiyah berkata, "!rt,-ijt adalah nyamuk yang

menghampiri api. Maksudnya, sebagian nyamuk ada yang terjatuh ke

dalam api, saat itulah disebut 'itpt."

Al Khalil mengatakan, bahwa ,j,-rA' seperti .prJilr (nyamuk).

Ia disamakan dengannya karena binatang itu suka menghempaskan

dirinya ke dalam api, bukan berarti sama dengan nyamuk dalam hal

menggigit.

4';;6"16' ,C 
'g ir lr;tlt 99'2 (Dan binatang yang biasa

jatuh ke dalam api terjatuh ke dalamnya). Penjelasan tentang hal ini

sama dengan sebelumnya. Saya menisbatkarurya kepada Takhrij Abu

Nu'aim, yaitu riwayat Syu'aib sebagaimana yang Anda lihat. Di

antara yang suka masuk ke dalam api adalah nyamuk dan serangga

kecil. Menurut sebagian pensyarah, itu adalah kutu, dan maksudnya

adalah nyamuk.

Kata fri dalam riwayat Al Kusymihani disebutkan, jj'q1.
Mulai dari kata ini dan seterusnya hingga akhir tidak disebutkan oleh

Imam Bukhari di sana (pembahasan tentang cerita para nabi pada

judul Sulaiman AS).

',iel yt'S;i ltatu orang itu menghalau binatang-binatang

tersebut). Maksudnya, menghalau atau mengeluarkannya. Dalam

suatu riwayat disebutkan dengan redaksi, Wf- Sedangkan dalam

riwayat lmam Muslim dari Hammam, dari Abu Hurairah disebutkan

dengan redaksi, a r;;*i'4n-:;i4;;-,!42 (Lalu orang itu

b erus aha m en ghalangi binat ang-binatan g t ers ebut, namun binatang-

binatang itu melewatinya sehingga binatang-binatang itu teriatuh ke

dalam api itu).

t4J,';/l*L$ (Sehingga binatang-binatang itu pun terjatuh ke

dalamnya). Maksudnya, masuk ke dalamnya. Kata '*{h-berasal dari
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kata'ijl yang berarti datang dan masuk ke dalam urusan yang pelik

tanpa dipikirkan. Kata ini digunakan juga sebagai sebutan untuk

melemparkan sesuatu secara tibatiba.
"i-*l t-i} (Maka aku adalah yang memegang). An-Nawawi

berkata, "Diriwayatkan dengan ism fa'il dan diriwayatkan juga dengan

shighah mudhara'ah da.'i' orang yang berbicara."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian yang disebutkan dalam

riwayat Imam Muslim, dan yang pertama juga terdapat dalam riwayat

Imam Bukhari.

Ath-Thaibi berkata, "Huruf fa'di sini lebih fasih, seakan-akan

setelah beliau mengatakan, g,,t-3t ,)-*t t-." Qterumpamaanht dan

perumpamaan manusia), beliau mengatakan sesuatu yang lebih

penting dari itu, yaitu: V #,i--1 Li6 (Maka akuiuga senantiasa

menarik kalian dari bagian belakang l<alian). Dengan demikian,

redaksinya berubah dari bentuk pihak ketiga, q6t ,P Qterumpamaan

manusia)kepada bentuk pihak kedua, i #rQtinggang katian).Ini

mengisyaratkan bahwa manusia lebih membutuhkan orang yang

memberi peringatan daripada orang yang memberi kabar gembira,

karena manusia lebih cenderung kepada sesuatu yang diperoleh

dengan lebih cepat daripada yang lambat.

Hadits ini menunjukkan belas kasihan Nabi SAW kepada

umatnya dan antuasis beliau untuk dapat menyelamatkan mereka,

sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah At-Taubah ayat

128, "&iUiit,ryiiur'# Ui (Sangat menginginkan [keimanan

dan keselamatanJ bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang

t erhadap orang-orang muktnin).

i #, (Pinggang katian) adalah bentuk j amak dan 
'a';j+i 

,

yaitu bagian untuk mengikatkan kain, atau bagian pinggang pada

l,

I
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celana. Boleh juga disebutkan dengan € i+ untuk bentuk jamaknya.

)6, f (Dari api). Redaksi ini menempatkan akibat pada posisi

sebab, karena maksudnya adalah mencegah mereka agar tidak

terjerumus ke dalam kemaksiatan yang menjadi sebab masuk neraka.

'i-:it (Sedang kalian). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan,'i3 @edang mereka). Berdasarkan hal ini, Al Karmani

berkata, "Kalau menurut qiyas, beliau semestinya mengatakan ,'ni-Jlii,

narnun beliau mengatakan, li| untuk menarik perhatian. Ini

mengisyaratkan bahwa orang yang ditarik bagian belakangnya oleh

Rasulullah SAW tidak masuk ke dalamnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat dengan kata'tUii (sedang

kalian) menolak pandangan ini. Dalam riwayat Imam Muslim

disebutkan, o'.rJ]jii'j.Jlit (Sedang kalian melepaskan diri). Asal kata

o:j,$ adalah o'--iik. Mereka menjelaskan dengan dua bentuk ini dan

keduanya shahih.

Kesimpulannya, beliau menyerupakan banyaknya orang yang

menuruti syahwat melakukan berbagai kemaksiatan yang menjadi

sebab masuk neraka dengan banyaknya anai-anai yang masuk ke

dalam api karena mengikuti kecenderungannya. Beliau menyerupakan

upaya penghalauan kepada ahli maksiat melalui peringatan kepada

mereka dengan sikap yang dilakukan oleh si pemilik api terhadap

anai-anai yang menghampirinya.

Iyadh berkata, "Beliau menyerupakan jatuhnya para pelaku

maksiat ke dalam api akhirat dengan jatuhnya anai-anai ke dalam api

dunia."

t4l oJ:"tri (Menceburkan diri ke dalamnya). Dalam riwayat

Hammam yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan dengan
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redaksi, ;14 (Lalu mereka melepaskantz). Huruf /a' di sini

menunjukkan sebab. Maknanya adalah, maka aku juga menarik

pinggang kalian untuk menyelamatkan kalian dari api, namun kalian

melepaskan pegangan itu.
'-. to'-,o')-ltni (Menceburkan diri). Ath-Thayibi berkata, "[nti

penyerupiuul dalam hadits ini sangat tampak pada pengertian makna

firman Allah dalam surah Al Baqaratr ayat229, 4:6 iitt;il;'o t;A- Uj
ojJL,lt'p (Borangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka

itulah orang-orang yang zhalim). Hal ini karena "batasan Allah"

adalah semua yang diharamkan dan dilarang-Nya, seperti yang

disebutkan dalam hadits shahih, U)6 lt s;" O1.li lX"tohuilah

bahwa batasan Allah adalah larangan-larangan-Nya).

Pangkal yang diharamkan adalah cinta dunia, mengejar

kenikmatan dunia dan menuruti syahwat. Maka Nabi SAW

menyerupakan batas-batas itu beserta penjelasannya yang cukup jelas

dari Al Qur'an dan Sunnah dengan menyelamatkan orang-orang dari

api tersebut. Beliau juga menyerupakan penyebaran di belahan Timur

dan Barat dengan pancaran terangnya api tersebut di sekitar tempat

menyalanya. Selain itu, beliau menyerupakan manusia dan

ketidakpedulian mereka terhadap penjelasan, pelanggaran terhadap

batasan-batasan Allah, ketamakan mereka dalam mengarungi

kenikmatan dan menuruti syahwatnya serta keengganan mereka untuk

mengindatrkannya saat beliau memegang pinggang mereka dengan

anai-anai yang menghempaskan diri ke dalam api dan melewati orang

yang menyalakan api itu yang hendak mencegahnya agar tidak masuk

ke dalamnya, seperti halnya maksud orang yang menyalakan api itu

untuk memberikan manfaat bagi makhluk lain agar dapat

memanfaatkan penerangan tersebut. Sementara anai-anai itu, karena

kebodohannya j ustru menj adikannya seb agai sebab kebinasaannya.

Demikian juga maksud dari keterangan-keterangan tersebut,
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yaitu memberi petunjuk dan menjauhkan umat dari sebab yang dapat

membinasakan mereka, namun karena kebodohan mereka, justru

menjadikannya sebab kehancuran mereka' Sabda beliau, f fii' tal

(memegang pinggang kalian) adalah ungkapan, yang

menyerupakannya ketika mencegah umat dari kebinasaan dengan

seorang laki-laki yang memegang pinggang temannya yang hampir

terjatuh ke jurang kebinasaan."

Ketiga, ilHj' (Seorang muslim). Penjelasan tentang hal ini

telah dipaparkan di awal pembahasan tentang keimanan.

ib iirr & 6|it^ ,y f+ltj (Dan orang yang berhijrah adalah

orang yang meniauhi apa lang dilarang Allah). Ada yang

mengatakan, bahwa kata ttt-$St (orang yang berhiiraft) disebutkan

secara khusus untuk menghibur hati orang Islam yang belum berhijrah

hingga ditaklukkannya Makkah. Dengan ini beliau memberitahukan

kepada mereka, bahwa orang yang meninggalkan larangan Allah,

maka dia disebut muhajir yang sempurna. Selain itu, ini juga sebagai

peringatan bagi orang-orang yang telah behijrah, agar tidak

mengandalkan hijrah itu sehingga kurang beramal shalih. Hadits ini

termasuk jawami'ul kalim (kalimat singkat dan sarat makna) yang

telah dianugerahkan kepada Nabi SAW.

27. Sabda Nabi SAWr"Seandainya kalian mengetahui apayang

aku ketahui, niscaya kalian akan.sedikit tertawa dan banyak

menangis."

;,r i:- ,i$ ,lo & ?:ri;:; ciLi ?#r i * *
*ic d{x'-):&': *?rt -b

A

.irt

6485. Dari Sa'id bin Al Musayyab bahwa Abu Hurairah RA
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berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'seandainya kalian mengetahui

apa yang aku ketahui, niscaya kalian aknn sedikit tertawa dan banyak

menangis'."

'.o tioloi
O3*ol*t j

6486. Dari Anas RA, ia berkata, 'Nabi SAW bersabda,

'Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian
akan sedikit tertawa dan banyak menangis' ."

Keterangan Hadits:

(Bab Sabda Nabi SAW, "Seandainya kalian mengetahui apa

yang aku ketahui). Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits

Abu Hurairah yang redaksinya disebutkan sebagai judul. Demikian
juga hadits Anas, ini merupakan penggalan dari hadits yang telah

dikemukakan dalam tafsir surah Al Maa'idah, dan akan dipaparkan

pada pembahasan tentang berpegang teguh dengan Al Qur'an dan As-

Sunnah

Yang dimaksud dengan "mengetahui" di sini adalah yang

terkait dengan keagungan Allah dan siksaan-Nya bagi yang durhaka

kepada-Nya serta kengerian yang akan terjadi ketika sekaratul maut,

di dalam kubur dan pada Hari Kiamat. Kaitan banyaknya menangis

dan sedikitnya tertawa di sini cukup jelas, maksudnya adalah

memunculkan rasa takut. Tentang sebab hadits ini, Sunaid

meriwayatkannya di dalam tafsimya dengan sanad yang sangat lemah

dan Ath-Thabarani, dari Ibnu IJmar, J\*i *Vht,* l' J?iA"
9:1 ,-;r ,eiiit iSut ,o'tsa,z;;t ,ti:sa- *tty ,t;,at (Rasutullah sAW

pernah keluar ke masjid, tibaaiba beliau mendapati sejumlah orang
yang sedang berbincang-bincang sambil tertawa, makn beliau pun

,&) *i" * Ct Jv:Jv'a-.
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bersabda, "Demi Dzat yang iiwaku berada di tangan-Nya).Setelah

itu dia menyebutkan haditsnya.

Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, "Barangsiapa

mengetahui bahwa kematian adalah batasnya, kiamat adalah waktu

yang drjanjikan kepadanya, dan berdiri di hadapan Allah adalah

kesaksiannya, maka haknya adalah memanjangkan kesedihannya di

dunia."

Al Karmani berkata, "Hadits ini mengandung ungkapan indah

yaitu saling bertolak belakangnya tertawa dengan menangis, sedikit

dengan banyak dan kesesuaian antara keduanya."

28. Neraka itu Diliputi dengan Hal-hal yang Disukai

\t .* ir'J't-', oi ,;';'1 d) f
. c ,- o

.er(:jq a;,+,Lj,o(r&ta
6487. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Neraka itu diliputi dengan hal-hal yang disukai, sedangkan surga itu

diliputi dengan hal-hal yang tidak disukni."

Keteransan Hadits:

(Bab neraka itu diliputi oleh hal-hal yang disukai). Demikian

redaksi yang disebutkan dalam semua naskah, sedangkan dalam

naskah Abu Nu'aim disebutkan dengan kata L.ll sebagai ganti">12i,

yakni diliputi oleh hal-hal yang disukai sehingga syahwat menjadi

sebab seseorang masuk neraka.

l>:* (Tertutup). Demikian redaksi yang disebutkan dalam

semua naskatr di kedua tempatnya, kecuali Al Farawi, dia

'rJt*L :Jv'l*,: *
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menyebutkan lL-L pada kedua tempatnya. Selain itu, Imam Muslim

meriwayatkan hadits yang sama dari riwayat Warqa' bin Umar, dari

ltbtr Az-Zinad, dan begitu pula Imam Muslim dan At-Tirmidzi

meriwayatkannya dari Anas. lni termasuk ungkapan singkat Nabi

SAW namun sarat dengan makna, keindahan bahasa beliau dalam

mencela syahwat walaupun digandrungi oleh jiwa, dan anjuran untuk

taat walaupun tidak disukai oleh jiwa. Penjelasan tentang hal ini

terdapat dalam jalur periwayatan lainnya dari Abu Hurairah.

Abu Daud, ArTirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al
Hakim meriwayatkan dari jalur lainnya, dari Abu Hurairah secara

marfu', '&?,j6 $t y:i :,;ut ,#t it,)3-k',pil t$rjt&ir irr;ir tli

",t;i r4:r }lrS-t i)i 
"# 

U ,Ubi ,jrit',&'j Qt q\t (Ketika Ailah

menciptakan surga dan neraka, Allah mengutus Jibril ke surga, lalu

berfirman, "Lihatlah ke dalamnya." Maka [setelah melihatnyal Jibril
pun kembali kepada-Nya lalu berkata, "Demi kemuliaan-Mu, tidak

seorang pun yang mendengarnya kecuali ingin memasukinya." Maka

Allah memerintahkan, sehingga surga diliputi dengan hal-hal yang

tidak disukai, lalu Allah berfirman, "Kembalikan kepadanya." Maka

[setelah kembali ke sanal Jibril berkata, "Demi kemuliaan-Mu,

sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang dapat

memasukinya." Kemudian Allah berfirman, "Pergilah ke neraka, lalu

lihatlah ke dalamnya." [Setelah melihatnyal Jibril berkata, "Demi

kemuliaan-Mu, tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali

tidak akan memasukinya." Maka Allah memerintahkan, sehingga

neraka pun diliputi dengan hal-hal yang menyenangkan, lalu Allah

berfirman, "Kembalilah kepadanya." [Setelah kembali ke sanal Jibril
berknta, "Demi kemuliaan-Mu, sungguh alru khawatir bahwa tidak
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ada seorang pun yang dapat selamat darinya-").

Hadits ini menafsirkan riwayat Al A'raj'

Jadi, yang dimaksud dengan '01-31it (hal-hal yang tidak

disukai) di sini adalah apa-apa yang diperintahkan kepada seorang

mukallaf untuk mengendalikan nafsunya dan tidak

memperturutkannya, yaitu dengan melaksanakan ibadah sesuai

tutunannya dan selalu memeliharanya, serta menjauhi hal-hal yang

dilarang baik berupa .perkataan 
maupun perbuatan. Hal itu

diungkapkan dengan 61u3:lt karena yang melakukannya akan merasa

berat dan kesulitan, di antaranya adalah bersabar saat tertimpa

musibah dan pasrah kepada Allah dalam menghadapinya.

Adapun yang dimaksud dengan 'efra:ilr (hal-hal yang disukai)

adalah perkara-perkara dunia yang menyenangkan yang dilarang

syariat, baik larangan itu berkenaan dengan sesuatu yang dilarang atau

karena melakukannya dapat meninggalkan hal-hal yang diperintahkan.

Termasuk dalam hal ini adalah hal-hal yang syubhat dan

memperbanyak hal-hal yang dibolehkan karena khawatir akan

mendorong kepada yang haram. Seolah-olah beliau mengatakan, tidak

ada yang dapat mengantarkan ke surga kecuali dengan mengarungi

berbagai kesulitan yang diistilahkan dengan ot;l$r @al-hal yang

tidak disukai), dan tidak ada yang dapat mengantarkan ke neraka

kecuali dengan melakukan hal-hal yang diliputi syahwat.

Kondisi surga dan neraka adalah diliputi oleh hal-hal tersebut.

Jadi, orang yang mampu menyingkap tabirnya maka ia dapat

memasukinya. Kemungkinan juga, walaupun hadits ini menggunakan

redaksi berita, tapi maksudnya adalah larangan.

'il lOitiputi).Kataini dibentuk dari kata J&it,artinya yang

meliputi sesuatu sehingga sesuatu itu tidak dapat dicapai kecuali

dengan melewatinya terlebih dahulu. Jadi, surga itu tidak dapat

dicapai kecuali dengan melewati hal-hal yang tidak disukai, dan
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neraka tidak dapat menyelamatkan darinya kecuali dengan

meninggalkan syahwat.

Ibnu Al Arabi berkata, "Makna hadits ini, syahwat dijadikan di

kedua bibir atau tepi neraka. Sebagian kalangan mengira bahwa itu
hanyalah perumpamaan yang dibuat untuk bagian pinggir atau tepi

neraka dari luar. Seandainya seperti itu, maka tentunya perumpamaan

itu benar. Tapi yang sebenarnya adalah dari dalam. Berikut ini

gambarannya:

Orang yang dapat melihat hijab (penutup) berarti telah berhasil

memerangi apa yang ada dibaliknya. Adapun orang yang

membayangkannya dari bagian luarnya, maka dia telah menyimpang

dari makna hadits ini."

Kemudian Dia berkata, "Jika dikatakan, bahwa dalam riwayat

Imam Bukhari disebutkan, :>l.r73Ju. jrir c*i (Neraka tertutup oleh

hal-hal yang disukai), maka dapat dijawab bahwa maknanya szllna,

karena orang yang buta dari ketakwaan karena dikuasai oleh syahwat,

maka pendengaran dan penglihatannya tidak dapat melihat neraka.

Itulah bentuk dominasi kebodohan dan kelengahan pada hatinya,

sehingga laksana burung yang melihat makanan di dalam perangkap,

yang mana makanan itu tertutup oleh perangkap, namun burung itu

malah tidak melihat perangkap karena syahwatnya telah menguasai

hatinya untuk terfokus kepada makanan itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seperti biasanya, dia berlebihan

dalam menilai sesat atau menyimpang orang yang memaknai hadits

secara zhahimya, sementara yang lain juga mengatakan tidak jauh dari

itu. Namun, dengan menyatakan bahwa syahwat itu berada di sekitar
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neraka dari bagian luarnya, maka siapa yang masuk ke dalamnya dan

menembus penutupnya berarti dia masuk neraka, seperti yang

dikemukakan oleh Al Qadhi.

Catatan:

Ibnu Baththal memasukan kedua hadits bab berikutnya ke

dalam bab ini dan membuang judul setelah bab ini, padahal itu

disebutkan pada semua naskah. Selain itu, di dalamnya memang

dicantumkan kedua hadits tersebut, sedangkan yang sebelumnya

hanya mencantumkan hadits Abu Hurairah.

29. Surga ltu lebih Dekat daripada Tali Sandal dan Neraka juga

seperti ltu

'^-Zir ,&') * \" J:" Ut Jv :Jv ib

u; b'5lii,1 ,^:; !r;

'dti #'Oibi :Jv

6488. Dari Abdullah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, "Surga itu lebih dekat kepada seseorang dari kalian

daripada tali sandalnya, dan nerakn juga seperti itu."

*', ;)L ht -u,^
.Jbt;..irl )\;

d'*i;; ,sj *
6:"iir !f :;tAt

6489. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Bait syair yang paling benar adalah yang diucapkan oleh seorang

penyair, 'Ketahuilah, segala sesuatu selain Allah adalah batil'."
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Keterangan Hadits:

(Bab surga rtu lebih delcat kepada seseorang dari kalian

daripada tali sandalnyo). Judul ini dibuang oleh Ibnu Baththal,

sementara kedua hadits yang di dalamnya dicantumkan pada bab

sebelumnya. Kesesuaiannya memang tampak, namun yang

dicantumkan pada naskah aslinya memang dipisatrkan.

Pertama,it f ';p (Dart Abdullah). Maksudnya, Ibnu Mas'ud.

lt; (Tali sandal). Penjelasannya telah dikemukakan di akhir-

akhir pembahasan tentang pakaian, bahwa itu adalah bagian alas kaki

yang dimasuki oleh jari kaki, juga sebagai sebutan alas kaki untuk

melindungi kaki.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa

ketaatan akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga, sedangkan

kemaksiatan akan menyeret pelakunya ke dalam neraka, dan bahwa

ketaatan dan kemaksiatan kadang ada pada sesuatu yang paling

mudah. Sebelumnya, telah dikemukakan hadits yang semakna dengan

ini, yaitu hadits t;4flu W'& jr'ol,(Sesungguhnya ada seseorang

mengucapkan kalimat). Karena itu, hendaknya seseorang tidak

membatasi diri hanya dengan sedikit kebaikan, dan tidak membatasi

diri hanya dengan sedikit menjauhi keburukan, sebab ia tidak

mengetahui kebaikan yang karenanya Allah merahmatinya, dan tidak

pula keburukannya yang karenanya Allah memurkainya."

Ibnu Al Jauzi berkata, "Makna hadits ini, bahwa menggapai

surga itu mudah, yaitu dengan membetulkan niat dan melakukan

ketaatan, demikian juga neraka, yaitu dengan memperturutkan hawa

nafsu dan melakukan kemaksiatan."

Kedua, hadits Abu Hurairah. Hadits ini telah dikemukakan di

awal kisah hidup Nabi SAW dalam pembahasan tentang adab.

#.ti:*t (Bait syair yang paling benar). Beliau menyebutkan
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kata i-lJl namun yang dimaksud adalah sebagiannya. lni termasuk

ungkapan kiasan, karena yang beliau sebutkan hanya setengahnya,

yaitu bagian pertama dari sebuah rangkaian kalimat bait syair.

Sedangkan bagian keduanya adalah, S-s5al6i I e ,y': (Dan setiap

kenikmatan tidak sudah pasti aksn sirna). Kemungkinan maksudnya

hanya membatasi dengan mengisyaratkan permulaan baitnya tanpa

menyebutkan sisanya sedangkan maksudnya adalah keseluruhannya.

Kebalikannya adalah yang telah dikemukakan dalam bab "Apa yang

Dibolehkan dari Syair" pada pembahasan tentang adab, yaitu dengan

redaksi, *S '6:rJi (Kalimat yang paling benar) yang maksudnya

adalah qashidah. Dalam hadits ini dia menyebutkan bait syair ini

dengan tambahannya.

Penjelasan hadits ini telah dipaparkan pada judul masa-masa

jahiliyah, yang mana pada judul ini juga disebutkan dengan redaksi,
'# 'o:,ioi lXatimat yang paling benar), dan itu yang lebih masyhur.

Di sana saya sebutkan bahwa dalam riwayat Syarik yang diriwaVgtkay

oleh Imam Muslim disebutkan dengan redaksi, ' 
-gii-;J* 

*",9 rti
,';St (Kalimat syair paling baik yang pernah diucapknn oleh orang

Arab). Syair ini telah dijelaskan As-Suhaili.

Saya juga menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu

Ishaq dalam kitab ls-Sirah mengenai apa yang dialami oleh Utsman

bin Mazh'un bersama Labid bin Rabi'ah yang melantunkan bait syair

ini. Ketika ia melantunkan bagian pertama bait syair ini, Utsman bin

Mazh'un berkata, "Engkau benar." Lalu ketika melantunkan bagian

keduanya dia berkata, "Engkau dusta." Kemudian dia berkata,

"Kenikmatan surga tidak akan sirna." Saya telah mengupas maksud

dari keduanya, dan setiap orang yang membenarkan bahwa segala

yang selain Allah adalah batil berarti dia telah membenarkan kebatilan

yang selain Allah, sehingga mencakup juga kenikmatan surga.

Kesimpulannya, yang dimaksud dengan batil di sini adalah
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yang binasa, dan segala sesuatu selain Allah adalah fana walaupun

setelah itu keabadian diciptakan padanya, seperti kenikmatan surga.

Ibnu Baththal berkata, "Lafazh, J+t;.ilr y-;t tj (Stang selain

Allah adalah batil) adalah lafazh umum yang bermaksud khusus.

Maksudnya, setiap yang dekat kepada Allah tidaklah batil, sedangkan

perkara dunia yang tidak ditujukan untuk menaati Allah adalah batil."

Catatan:

Kesesuaian hadits ini dengan judul tidak begitu jelas.

Tampaknya, hal itu karena hadits pertama mengandung anjuran untuk

taat walaupun sedikit dan peringatan terhadap kemaksiatan walaupun

sedikit, lalu difahami bahwa yang menyelisihi itu karena

kecenderungannya terhadap perkara dunia, dan setiap yang ada di

dunia adalah batil, sebagaimana yang dinyatakan oleh hadits kedua,

maka tidak selayaknya seorang yang berakal lebih mengutamakan

yang fana daripada yang abadi.

30. Melihat kepada yang Lebih Rendah dan Tidak Melihat
kepada yang Lebih Tinggi

'€Li'*:,i\i,So *j *'?', & lt {;'r'* ,i;:.i ,rj *
'; tr'"Wi'; U jfW,*a4 

)l,t-t, e rir'S^ ; jl
,51't*

6490. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, "Apabila

seseorang kalian melihat kepada orang yang dilebihkan daripadanya

dalam hal harta dan bentuk (fisihrya), maka hendaklah dia melihat

kepada yang lebih rendah darinya di antara orang yang ia dilebihknn

daripadanya."

FATHUL BAARI - 313



Keterangan Hadits:

(Bab melihat kepada yang lebih rendah dan tidak melihat

kepada yang lebih tinggi).Ini adalah lafazh hadits yang diriwayatkan

oleh Imam Muslim menyerupai ini dari jalur Al A'masy, dari Abu

Shalih, dari Abu Hurairah dengan redaksi, \:t ,& ,pi';V elf:pi
"tzZ. :, , . 'p.*-i 't-|; d\tt:F (Lihatlah kepada siapa yang lebih rendah

daripada kalian, dan janganlah melihat kepada yang lebih tinggi
daripada kalian\

'.t ! . t '

H'e dt'€'bi|F ,'tl. (Apabila seseorang kalian melihat

kepada orang yang dilebihkan).Lafazh Hdi sini disebutkan dalam

bentuk pasif.

6ld13 Jr;Jr e (Datam hal harta dan bentuk). Kemungkinan

juga termasuk anak dan pengikut serta semua yang terkait dengan

perhiasan kehidupan dunia. Saya lihat dalam suatu naskah terpercaya

dari kitab Al Ghara'ib karya Ad-Daraquthni disebutkan dengan kata,

slAtl (Dan akhlak)., 
,, ,'Ai J*|'S tt, Jl'F:At gaka ia hendalmya metihat kepada

yang lebih rendah darinya). Dalam riwayat Abdul Aziz bin Yahya

dari Malik disebutkan dengan redaksi, iirJlt',;\"-L!lt (Maka

hendalorya melihat kepada yang di bawahnya). Hadits ini
diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni juga. Maksudnya, segala sesuatu

yang terkait dengan keduniaan.
ti. ',t !

*b JbJ'l*b 1Ot antara orang yang dilebihkan atasnya).

Demikian juga redaksi yang disebutkan di akhir hadits ini dalam

riwayat Imam Muslim dari jalur Al Mughirah bin Abdinahman, dari

Abu Az-Zinad. Selain itu, dalam riwayat Malik dari jalur yang

digunakan oleh Imam Bukhari untuk meriwayatkan hadits ini seperti

yang dikemukakan oleh Ad-Daraquthni dari riwayat Sa'id bin Daud,
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darinya dengan sanad ymg shahift. Imam Muslim menambahkan

dalam riwayatnya yang berasal dari Abu Shalih tersebut, 1'01')i+i'Jii

&i, i' *.rjtS:j (Karena yang demikian itu lebih pantas agar kalian

tidak meremehknn nibnat Allah yang telah dianugerahkan kepada

trnlian). Riwayat serupa juga diriwayatkan oleh Al Hakim dari hadits

Abdullah bin Asy-Syikhir secara marfu', 'r-:$:fli ,P J?ltlr itii
ilr ",';i,;. t\:)t:p I'o1 rs7i (Kur an gi I ah b ert emu d engan oran g- oran g

kaya, karena sesungguhnya itu lebih bisa menjaga kalian untuk tidak

meremehkan nilcrnat Allah).

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini mengandung makna

kebaikan, karena seseorang yang berada dalam kondisi terpaut dengan

agarna ketika beribadah kepada Tuhannya dengan bersungguh-

sungguh dalam melaksanakannya pasti akan mendapati orang yang

lebih tinggi daripadanya. Meskipun berusaha mengejarnya, dia tetap

tidak mampu sejajar dengannya. Oleh sebab itu, dia akan selalu

bertambah dekat kepada Tuhannya. Dan orang yang mendapati

dirinya dalam keadaan kurang dari segi keduniaan pasti akan

mendapati orang yang lebih rendah atau kurang dari kondisinya, maka

saat itulah bila berfikir dia akan mengetahui bahwa nikmat Allah yang

telah sampai kepadanya masih lebih banyak, sehingga tetap

mensyukurinya."

Yang lain berkata, "Hadits ini sebagai penawar penyakit,

karena ketika seseorang melihat kepada orang yang lebih tinggi

darinya, maka akan timbul dalam dirinya sifat dengki, dan sebagai

penawarnya adalah dengan melihat kepada orang yang lebih rendah

darinya agar bisa mendorongnya untuk bersyukur."

Dalam naskah Amr bin Syu'aib yang berasal dari ayahnya,

dari kakeknya secara marrtt'disebutkan, t|$ht * *gg';, )tilb?

,t' Y ;i) ,* y.'M 6 Ab?ttr t;a fi * u J\i$t eY u rla
.,2( tiol .t o.p. al*iti;A'}'$ u dt $-2 (Dua hal yang bila dimiliki oleh seseorang
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maka Allah mencatatnya sebagai orang yang bersyuhtr lagi sabar,
yaitu: orang yang dalam urusan dunianya memandang kepada orang
yang lebih rendah darinya sehingga dia memuji Allah atas anugerah
yang diberikan kepadanya, dan orang yang dalam urusan agamanya
dia memandang kepada orang yang lebih tinggi darinya sehingga dia
dapat meneledaninya).

Sebaliknya, orang yang melihat kepada orang yang lebih tinggi
daripadanya dalam urusan dunia, lalu merasa menyesal atas apa yang
tidak dimilikinya, maka dia tidak dicatat sebagai orang yang
bersyukur dan tidak pula sebagai orang yang sabar.

31. Orang yang Berniat Melakukan Kebaikan atau Keburukan

qi;"4 *; *h, &"'4t ;," ,W?nt or",,6 ct *'*: r ?At:) ?tuit',3 hr L1 :Jv :Jv 
"e:r'* ;: *o . ,2 . ,

tr,-;,^Lk * i+ { h, W tg;}i * * i *,U;

i+6 -A'; ht W tlr* A'e ., 't p,a\k
64gl.Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW tentang 

'apa 

yang
diriwayatkannya dari Tuhawrya Azza wa Jalla, beliau bersabda,
"Allah berfirman, 'sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan
dan keburulcan, kemudian menjelaskannya. Maka barangsiapa yang
hendak mengerjalean suatu kebaikan tetapi ia tidak jadi
melalrsanakannya, malca Allah menulislcan itu baginya satu kebaikan
yang sempurna di sisi-Nya, dan bila dia hendak mengerjakannya lalu
melal<sanalcannya, maka Aaah menuliskan itu baginya sepuluh
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kebaikan sampai tujuh ratus kali lipat bahkan sampai berlipat-lipat
banyalotya di sisi-Nya. Dan barangsiapa yang hendak melalcukan

suatu keburukan tetapi tidak jadi melalesanaknnnya, maka Atlah
menulislran itu baginya satu kebaikan yang sempurna di sisi-Nya, dan

bila dia berniat mengerjakannya lalu melalcsanakannya, maka Allah
menuliskan itu satu keburukan di sisi-Nya'."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang berniat melakukan kebaikan atau

keburukan). Kata lil' uAA*, kehendak atau niat untuk melakukan. lni

lebih dari sekadar terlintas di dalam benak.

F: o)Oltt Lb dt f (Dari Nabi SAW).Datamriwayat

Musaddad yang diriwayatkan oleh Al Ismaili disebutkan dengan

redaksi, F: Uia ii'r & iir' J?j,f (Dari Rasuluilah SAtt). Saya

tidak pernah menemukan jalur periwayatan yang menyatakan bahwa

Ibnu Abbas mendengar dari Nabi SAW.

;l',* ,q; tQ (T"rtong apa yang diriwayatkannya dari

Tuhannya). Ini adalah hadits qudsi. Kemungkinannya, ini termasuk
yang diterima Nabi SAW tanpa perantara, dan kemungkinan juga

dengan perantara malaikat. Pendapat kedua inilah yang lebih kuat.

Al Karmani berkata, "Kemungkinan ini termasuk hadits qudsi,

dan kemungkinan juga untuk menerangkan sanad yang terhubung

kepada Allah, karena di dalamnya disebutkan, ; i iirll
(Sesungguhnya Allah telah menetapkan). Bisa pula untuk
menerangkan yang tengah terjadi, tapi bukan berarti yang lainnya

tidak seperti itu, karena Nabi SAW tidak pernah berbicara menurut

hawa nafsunya, tutur katanya adalah wahyu yang diturunkan kepada

beliau. Bahkan, ini mengisyaratkan bahwa yang lainnya juga begitu,

karena Ibnu Abbas menyebutkar;, y.Jj-Jj. (Di antara apa yang
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diriwayatkannya). Maksudnya, di antara yang beliau riwayatkan."

Kemungkinan yang kedua tidak menafikan yang pertama, dan

itulah yang dapat dijadikan pedoman. Imam Muslim meriwayatkannya

dari jalur Ja'far bin Sulaiman, dari Al Ja'ad, namun tidak

mengemukakan redaksinya. Abu Awanah meriwayatkannya dari jalur

Affan, dan Abu Nu'aim dari jalur Qutaibah, keduanya dari Ja'far

dengan redaksi, '#re',y ,&1"€, ttl:Jti ,i.:,y dJ-q @i

antara yang diriwayatkannya dari Tuhannya, beliau bersabda,

"Sesungguhnya Tuhan kalian Maha Pemurah. Barangsiapa yang

hendak melakukan suatu kebaikan).

Dalam pembahasan akan dikemukakan dari jalur Al A'raj, dari

Abu Hurairah dengan redaksi, ii,, i*- i,lrtt *t *vht & i' J?3,f
'S :,;;- oi 

"* 
Stji rSy ,,hj'f (Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

"Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Apabila hamba-Ku hendak

melakukan). Imam Muslim juga meriwayatkan hadits serupa dari jalur

ini dan dari jalur-jalur lainnya, di antaranya dari Al Ala' bin

Abdirrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW,

beliau bersabda, q* F'il ,S-+'2 9?tt'SA (Ailah Azza wa Jalla

berfirman, " Apabila hamba-Ku hendak).

"i1', 
tti crr::-.Ar'6 hr'g iitr'oy (Sesungguhnya Allah Azza

wa Jalla telah menetapkan kebaikan dan keburukan). Kemungkinan

ini dari firman Allah, sehingga mungkin maknanya adalah, Allah
berfirman,'Sesungguhnya Allah telah menetapkan'." Kemungkinan

yang lain bahwa itu berasal dari sabda Nabi SAW yang dituturkannya

dari perbuatan Allah. Subjek dari eLJ.i i. j (tr*"dian menjelaskan

itu) adalah Allah, sedangkan redaksi C'iJ (makn barangsiapa yang

h endak) adalah penj elasannya.

'!),i'# "€ (Kemudian Ia menjelaskannya). Maksudnya,

menjelaskan secara rinci itu dengan mengatakan, |i|it 1U"*"
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barangsiapa yang hendak). Kalimat yang masih global adalah, '6

gq \i ot;:,,At (menetapkan kebaikan dan keburulcan). Sedangkan

kata'r--{S menurut Ath-Tufi, maksudnya adalatr memerintahkan para

malaikat penjaga untuk menuliskan. Atau yang dimaksud adalah

menetapkan itu di dalam ilmu-Nya sesuai dengan peristiwa yang

terjadi.

Yang lainnya berkata, "Maksudnya adalatr menetapkan itu dan

memberitahukan kepada para malaikat pencatat tentang ketetapan itu,

sehingga tidak perlu lagi mencari penjelasan setiap saat tentang cara

penulisannya, karena hal itu sudah ditetapkan dari-Nya."

Namun pendapat ini tertolak oleh hadits yang diriwayatkan

Imam Muslim dari jalur Hammam, dari Abu Hurairah secara marfu',

dia menyebutkan, ,y;'::o:.i'/'t 'r*,'fi"oi 
\i- !r:t'!ts ,1't ,tii'. it ,ltl

G:Brt,4i*'rti ,f'iti isus luotoikat berkata, "vlahai Tuhanku, itu

hamba-Mu hendak melakukan suatu keburukan." Dan memang Allah

Maha melihatnya, lalu Dia berfirman, "Awasilah, bila dia

melakukannya maka tulislah."). Konteksnya menunjukkan bahwa

malaikat merujuk kepada Allah, tapi ini khusus terkait dengan

kehendak untuk melakukan perbuatan buruk. Kemungkinan juga hal

ini terjadi di awalnya, setelah ada jawaban, barulah itu menjadi

ketetapan, sehingga tidak perlu lagi merujuk kepada Allah.

Saya menemukan ungkapan dari Asy-Syafi'i yang senada

dengan konteks hadits ini, dan bahwa balasan ditetapkan bagi yang

hendak atau berniat melakukan sesuatu lalu ia melakukannya, dan

tidak ditetapkan bagi yang hendak melakukannya tapi tidak jadi

melakukannya. Asy-Syaf i mengatakan dalam pembahasan tentang

shalat khauf, yaitu ketika menyebutkan tentang perbuatan yang

membatalkannya, "sesungguhnya orang yang telah takbiratul ihram

untuk memulai shalat dan ia menuju peperangan, lalu masuk ke dalam

peperangan, maka shalatnya batal. Dan orang yang telah takbiratul

,l
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ihram dan hendak menyongsong musuh bila musuh menyerang, maka

ini tidak membatalkan shalat."
u , . .a --
i-;, li;i (Makn b arangs iap a y ang b erniat). Demikian redaksi

yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Sirin dari Abu Hurairah yang

diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat Al A'raj yang

diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang tauhid

disebutkan dengan redaksi, ltt q (Apabila dia hendak). Imam

Muslim juga meriwayatkannya dari jalur ini dengan redaksi, '€ ttl.

(Apabila dia hendak). Demikian juga yang diriwayatkannya dari

riwayat Al Ala' bin Abdirrahman, dari ayaltnya, dari Abu Hurairah.

Makna kedua lafazh ini sama.

Selain itu, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, dari

Hammam dari Abu Hurairah dengan redaksi, ,r'ri| t5! (Apabita ia

merencanakan). lni diartikan sebagai u,-ilri-* (perkataan hati)

sehingga sesuai dengan riwayat-riwayat lainnya. Bisa juga diartikan
sesuai zhahirnya, tapi tidak menjadi batasan untuk dituliskan sebagai

kebaikan. Karena batasannya untuk dituliskan sebagai kebaikan

adalah dengan adanya kehendak atau niat. Memang ada riwayat yang

menyebutkan, bahwa hanya sekadar niat dan kehendak tidaklah
cukup, seperti yang dikemukakan oleh Ahmad yang dinilai shahih
oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim, dari hadits Kharim bin Fatik secara

marfu',4 ,.,r:.Jt'$*.'#t fi i,(inr &'furp;,i1 1oo"

barangsiapa yang hendak melakukan suatu kebaikan yang Allah
ketahui bahwa dia telah menetapkan hatinya untuk itu dan bertekad
untuk melakukannya).

Hadits ini dijadikan sebagai patokan oleh Ibnu Hibban. Setelah

mengemukakan hadits bab ini di dalam Shahih-nya, dia berkata,

"Yang dimaksud dengan H' di sini adalah tekad atau niat.

Kernungkinan bahwa Allah menuliskan kebaikan hanya karena

adanya keinginan atau niat untuk itu walaupun belum bertekad. Hal

32O - FATHUL BAARI



ini sebagai tambahan anugerah."

tiilti;i gaapi dia tidak melal<sanakannya). Penafian ini

terkait dengan perbuatan fisik, sedangkan perbuatan hati tidak

dinafikan, tetapi kebaikan tetap dituliskan hanya dengan adanya

keinginan atau niat seperti yang disebutkan pada sebagian besar

riwayatnya. Itu tidak dibatasi dengan tekad sebagaimana yang

disebutkan dalam hadits Kharim. Hal ini ditegaskan oleh hadits Abu

Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa menahan diri dari

melakukan keburukan adalah sedekah.

ii iirr 4;S (Maka Allah menuliskan itu baginya). Maksudnya,

bagi orang yang hendak atau bemiat melakukan kebaikan itu.

'0,*g (Di sisi-Nya). Maksudnya, di sisi Allah.

'Z+tS'Zi; (Satu kebaikan yang sempurna). Demikian yang

disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas, sementara dalam hadits Abu

Hurairah dan lainnya tidak disebutkan kata,Jk Oorg sempurna),

demikian juga kata 'o:r-:e (di sisi-Nya). Dalam redaksi ini terdapat dua

penegas, kata i:$ mengisyaratkan kepada kemuliaan, dan kata "r+1,
mengisyaratkan penolakan terhadap dugaan kurang karena hanya

terlahir dari kehendak. Jadi, seolah-olah dikatakan bahwa bahkan itu

dituliskan secara sempurna, tanpa dikurangi sedikit pun.

An-Nawawi berkata, "Kata i:';'-:e (di sisi-Nya) mengisyaratkan

kepada tambahan pengkhususan, dan ;i/f Uang sempurna)

mengisyaratkan besarnya kebaikan itu dan penegasan perihalnya. lni
kebalikan dari keburukan, karena tidak disifati dengan kata al1l5 (yang

sempurna), bahkan ditegaskan dengan kata 'a,t-.t1 (satu) yang

mengisyaratkan keringanannya sebagai bentuk anugerah dan kebaikan

dari Allah."

I

I

I
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?ttr r43 (Altah menuliskan ilrz). Maksudnya, memerintahkan

para malaikat penjaga untuk menuliskannya. Hal ini berdasarkan

hadits Abu Hurairah yang akan dikemukakan pada pembahasan

tentang tauhid dengan redaksi, Qb 6:#i'ri l*'#"'oi 6:,-Jo',itjt v1

q)At" o-!; pApabila hamba-Ku hendak melakukan suatu keburukan,

makn janganlah kalian menuliskan itu atasnya sampai dia

melakukannya). lni menunjukkan bahwa malaikat mengetahui apa

yang ada di dalam hati manusia, baik itu karena diberitahu Allah, atau

karena memang diberi ilmu sehingga mampu mengetahui itu. Yang

pertama dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-

Dunya dari Abu Imran Al Jauni, dia mengatakan, LJi 'U-iir c;t(
'or3-; 'a-!1 ,iW tj;ti p '^it.,q': t- ;fi ::3i ut glk ptuan menyeru

malaikat, "Tulisknn untuk si fulan begini dan begitu." Lalu malaikat

berkata, "Wahai Tuhanleu, dia belum melakukannya." Allah
berfirman, " Sesungguhnya dia telah meniatkannya. ")

Ada juga yang mengatakan, bahwa malaikat mampu

mendeteksi aroma busuk niat perbuatan buruk, dan aroma wangi dari

niat perbuatan baik. Ath-Thabari meriwayatkan itu dari Abu Mi'syar
Al Madani, dan ada juga riwayat seperti itu dari Sufyan bin Uyainah.

Saya juga melihat di dalam Syarh Mughalthai bahwa itu diriwayatkan

secara marfu'.

Ath-Thufi berkata, "Kebaikan dituliskan hanya karena adanya

keinginan berbuat baik, sebab keinginan berbuat baik merupakan

sebab untuk beramal baik, dan keinginan untuk berbuat baik adalah

suatu kebaikan. Hal itu karena keinginan berbuat baik termasuk

perbuatan hati."

Kemudian muncul pertanyaan, jika demikian mengapa tidak

dilipatgandakan berdasarkan firman Allah dalam surah Al An'aam

ayat 160, 4.Ai'F ,li zP-,SurrE U (Barangsiapa membawa amal

yang baik maka baginya [pahalal sepuluh kali lipat amalnya).

i

i
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Jawabnya, ayat ini dimaknai sebagai amal zhahir, sedangkan hadits itu
hanya sekadar kehendak atau niat. Kemudian muncul juga pertanyaan,
bila perbuatan hati bisa melahirkan catatan kebaikan, mengapa tidak
bisa melahirkan catatan keburukan? Jawabnya meninggalkan
perbuatan buruk yang pemah dikehendaki mempakan penghapusnya,
karena ia telah menghapus maksudnya untuk berbuat buruk dan
menentang hawa nafsunya.

Selain itu, konteks hadits menunjukkan batrwa kebaikan hanya
dituliskan karena meninggalkan perbuatan buruk, baik itu karena
suatu halangan maupun tidak. Dari sini bisa disimpulkan, bahwa
besarnya kebaikan yang dituliskan itu sesuai dengan kadar
penghalangnya, jika penghalangnya itu dari faktor luar sementara
keinginan atau niat untuk melakukan kebaikan tetap ada, maka
kadarnya besar, apalagi bila menyesali luputnya perbuatan baik itu
dan terus berlanjutnya niat untuk melakukannya saat ada kemampuan.

Bila tidak jadi melakukan kebaikan itu karena dirinya sendiri
yang mengurungkan niatnya, maka kadarnya lebih kecil dari itu,
kecuali bila disertai dengan maksud berpaling dan enggan
melakukannya, apalagi beralih melakukan kebalikannya. Misalnya,
seseorang hendak bersedekah satu dirham, tapi pada akhirnya dia
menggunakannya untuk suatu kemaksiatan. Yang seperti ini tidak
dituliskan suatu kebaikan pun. sedangkan yang sebelumnya, tidak
menutup kemungkinan kebaikan dituliskan baginya.

Redaksi,'L+g'ii|-i, (satu kebaikan yang sempurna)dijadikan

dalil yang menunjukkan bahwa kebaikan itu dituriskan berlipat ganda,
karena itulah kesempumaannya. Tapi pengertian ini memunculkan
kerancuan, karena jika demikian berarti menyamakan antara orang
yang sekadar meniatkan kebaikan dengan orang yang melakukannya,
sebab masing-masing memperoleh ganjaran kebaikan. Hal ini dapat
dijawab, batrwa pelipatgandaan yang dimaksud oleh ayat itu khusus
bagi yang melakukannya. Hal ini berdasarkan firman-Nya dalam
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surah Al An'aam ayat 160, ei*;)ta ilj i (Barangsiapa membawa

amal yang baik).

Membawa amal yang baik adalah melakukannya, sedangkan

dalil sekadar meniatkannya menunjukkan hanya memperoleh satu

kebaikan. Artiny4 pahala ditetapkan seperti pahala satu kebaikan,

sedangkan pelipatgandaan itu merupakan kadar tambahan dari pokok

kebaikan.

9tj; '-;to i* i ?tr 45 #i q, { oy (Dan bita dia hendak

mengerjakannya lalu ia melahrkannya, maka Allah menuliskan itu

baginya sepuluh kebail<nn di sisi-Nya). Dengan ini, tertepislah

anggapan bahwa ganjaran keinginan berbuat kebaikan (yaitu satu

kebaikan) ditambahkan kepada ganjaran yang sepuluh kali lipat ini

sehingga jumlahnya menjadi sebelas. Hal ini seperti konteks riwayat

Ja'far bin Sulaiman yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, t4*'ot,

4.'$'F. 'i 
"*t 

(Jika ia melakukannya, makn ditulisknn baginya

sepuluh kali lipatnya). Demikian juga dalam hadits Abu Hurairah, dan

riwayat Abdul Warits pada bab ini yang secara zhahir menunjukkan

sebagaimana yang saya katakan.

Ibnu Abdissalam dalam kitab Amali berkata, "Makna hadits ini

adalah apabila dia hendak melakukan suatu kebaikan maka satu

kebaikan dituliskan baginy4 lalu bila ia melakukannya maka

disempurnakan sehingga menjadi sepuluh. Hal ini karena kami

berpatokan pada kehendak melakukannya. Demikian juga keburukan,

bila ia melakukannya maka tidak dituliskan untuk kehendaknya, tapi

hanya dituliskan untuk perbuatannya, yaitu satu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang kedua jelas-jelas dinyatakan

oleh redaksi hadits bab ini, dan memang demikian indikasi yang

ditunjukkan dari semua jalur periwayatanny4 yaitu tidak dituliskan

hanya karena ada niat untuk melakukan keburukan. Sedangkan niat

berbuat kebaikan diganjar dengan satu kebaikan, maka itu mungkin
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terjadi. Pernyataannya bahwa yang menjadi patokan adalatr niat

berbuat kebaikan, dapat menimbulkan kerancuan bagi orang lang
langsung melakukan suatu kebaikan tanpa didahului oleh keinginan

untuk melakukannya. Karena pernyataannya itu mengindikasikan

bahwa ganjarannya hanya sembilan, sementara hal ini bertentangan

dengan konteks ayat dalam surah Al An'aam ayat 160, zf.;iu. rV i
4.Ai'}!"'ili (Barangsiapa membawa amal yang baik matra baginya

[pahala] sepuluh kali lipat amalnya).

Ayat ini mencakup orang yang telah berniat melakukannya dan

juga orang yang belum berniat melakukannya. Jadi, ganjaran atas

kehendak berbuat kebaikan ditambahkan kepada perbuatan yang

sepuluh itu, namun ganjaran yang didahului oleh niat lebih besar

daripada yang tidak didahului oleh niat.

ll7.b y* jt $o*poi tujuh ratus ktli lipat). Secara bahasa

|-Ut adalah semisal. Ini adalah sebutan yang berlaku pada angka

dengan syarat disertai dengan angka lain. Jika dikatakan ilfjlr i.ii.e

(kelipatan sepuluh) maka yang dipahami dari ini adalatr dua puluh.

Dari sini, bila saya menyatakan bahwa saya mempunyai t-b 
'*,

berarti saya mempunyai dua dirham, atau t';g'f;,-b berarti tiga

dirham.

{8, )€*i jl $o^poi kelipatan yang sangat banyak). Dalam

jalur periwayatan hadits Abu Hurairah tidak ada yang mencantumkan

redaksi, ,# JJtt-bi |l (Sampai kelipatan yang sangdt banyak)

kecuali pada haditsnya yang telah dikemukakan pada pembahasan

tentang puasa. Sebab, pada sebagian jalur periwayatannya yang

diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan dengan redaksi, i* j\
ilr "r; 6 ,A_* (Sampai tujuh ratus lali lipat, sampai jumlah yang

dikehendaki Allah).Imam Muslim juga meriwayatkan dari hadits Abu
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";-:1:: 
(Allah berfirman, "Barangsiapa melahtkan suatu kebaikan,

malra baginya sepuluh kali lipat lebailcan, dan Alcu akan tambah.')

Ini menunjukkan batrwa amal yang baik akan dilipatgandakan

hingga sepuluh kali lipat, sedangkan tambahannya sesuai dengan

keikhlasan, ketulusan tekad, kekhusyuan hati dan manfaat yang

dilatrirkanny4 seperti sedekatr jariyatr, ilmu yang bermanfaat,

kebiasaan yang baik, dan sebagainya.

Ada yang mengatakan, bahwa amal yang dilipatkangandakan

pahalanya hingga tujuh ratus kali lipat adalah khusus nafkatr di jalan

Allah. Pendapat ini berpedoman dengan redaksi yang terdapat dalam

hadits Kharim bin Fatik secara marfii'yang telah disebutkan, 'eV
a+ti P *r(Barangsiapa yang hendak melalukan suatu tcebailwn

namun tidak mengerjalannya)dan di dalamnya disebutkan, ,# ii
ir-," y*:-,'i u,e !, ,!,:i d uitl 'd a,$-riJ 3.ni.n Uig'-,,:3

(Dan barangsiapa melahtkan suatu lcebaikan mala baginya sepuluh

lrali lipat kebailcan, dan barangsiapa berinfak suatu natlah di ialan
Allah malra baginya tujuh ratus lwli lipatnya).

Namun pendapat ini ditanggapi, bahwa itu memang

menyatakan batrwa infak di jalan Allatr yang dilipatgandakan hingga

tujuh ratus kali lipat, tapi bukan berarti menalikan yang lain. Hadits

Abu Hurairatr yang telatr dikemukalcan pada pembahasan tenta-ng

puasa menunjukkan keumumannyq pr'zuit',.ibrbi-l5i ort # ,y
,jl-r" ita& a $.,ff (Setiap amal anokAdam dilipat gandalcan, satu

lebaikan diganjar dengan sepuluh kali lipanya hingga tuiuh ratus

kali lipat).

Kemudian ada perbedaan pendapat mengenai firman Allalt

dalam surah Al Baqaratr ayat26l,iC-:- crt.'r$bi-\tj (Allah melipat

gandalran [ganjaranJ bagi siapa yang Dia lcehendak), apaka]r yang
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dimaksud ini adalah melipat gandakan hingga tujuh ratus kali lipat

saja, atau bisa lebih dari itu? Yang pertama adalah pasti bersasarkan

konteks ayatnya, sedangkan yang kedua adalah memungkinkan,

karena hal ini ditegaskan oleh luasnya anugerah Allatt.
'4tr 1i; L:r-b Lj hr ,-:e;s t4;JlJC*|Ui (Dan

barangsiapa yang hendak melala*an suatu keburukan tetapi dia tidak

jadi melahrkannya, maka Allah menuliskan itu baginya sebagai satu

kebaikan yang sempurna di sisi-Nya). Yang dimaksud dengan

sempurna adalah besamya kadar atau jumlah, seperti yang telah

dikemukakan tentang pelipatgandaan hingga sepuluh kali lipat.
4,.

Penyebutan sifat c-Ir6 (sempurna) tidak tercantum dalam beberapa

jalur periwayatan hadits Abu Hurairah. Secara zhatrir menunjukkan

batrwa penulisan satu kebaikan itu adalah mutlak karena

meninggalkan perbuatan buruk yang sebelumnya hendak dilakukan.

Namun, dalam hadits Al A'raj dari Abu Hurairall ada batasannya,

seperti hadits yang akan dikemukakan pada pembahasan tentang

tauhid, ,iifti tit* ,ri,qi:d ," * t 't!*ii-r'"-#-'ot cS 3tji ti1

'-r:;'i A't$'6 ,Pi'c t4s'j"0, )eli,,.'i (Apabila hamba-Ku hendak

melakukan suatu keburukan, maka janganlah kalian menuliskan dosa

atasnya hingga dia melakulannya- Jika dia melala*nnnya maka

tuliskanlah dosa baginya yang seperti itu. Dan jika ia

meninggalkannya karena Aku, mala tuliskanlah satu kebaikan

baginya).

Selain itu, hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari

jalur ini, namun dalam riwayatnya tidak terdapat redaksi, r.Vl',7;
(karena Alat). Disebutkan juga dalam riwayat Muslim dari jalur

Hammam, dari Abu Hurairah, 'H q; u!1 ,:t*'i a'tl'6 ,4si'o,

qttz (Dan jikn dia meninggalkannya, maka tuliskanlah satu kebaikan

baginya, karena sesungguhnya dia meninggalkannya karena Alat).

Iyadh menukil dari sebagian ulama, bahwa hadits Ibnu Abbas
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diartikan secara runurn, kemudian kernutlakannya dibatasi dengan

batasan yang terdapat dalam hadits Abu Hurairatr.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kernungkinan ganjaran satu

kebaikan bagi yang meninggalkan keburukan itu tanpa disertai dengan

satu kebaikan lainnya yang telatr dinyatakan bahwa meninggalkan

kemaksiatan adalah menahan diri dari perbuatan buruk, sedangkan

menahan diri dari perbuatan buruk adalah perbuatan baik.

Kemungkinan juga satu kebaikan ditulis s@ara tersendiri bagi orang

yang hendak melakukan kernaksiatan tapi kemungkinan tidak

melakukannya, dan jika dia meninggalkannya karena takut kepada

Tuhannya, maka kebaikan itu dituliskan berlipat ganda.

Al Khaththabi berkat4 *Syarat dituliskannya kebaikan saat

meninggalkan perbuatan buruk adalatr si pelaku sebenarnya milmpu

melakukannya tapi ia lebih mernilih meninggalkannya. Karena

seseorang tidak disebut meninggalkan kecuali bila mzrmpu

melakukannya. Termasuk dalam hal ini, orang yang tekadnya untuk

melakukan suatu perbuatan terhalang oleh sesuatu, misalnya seorang

laki-laki berjalan menuju seorang wanita untuk berzina, lalu dia

mendapati pintunya tertutup dan sulit dibuka Dalam hadits Abu

Kabsyatr Al Anmari disebutkan redaksi png tampak bertentangan

dengan zhatrir hadits bab ini.

Hadits tersebut adalah hadits ng diriwayatkan oleh Ahmad,

Ibnu Majatr dan At-Tirmidzi --dia menilainya shahih- dengan

redaksi, Flt.$fur L|lSesungguhnya dunia ini milik empat golongan).

Setelatr itu dia mengemtrkakan haditsnp, dan di dalamnya disebutkan,

,H\'t; *# I p *.dy o p:* ,*'i:iTili l,i fu i6i'r'gi

.+ ri iu iu t:g t ,ht.ll'ii *L.,iii ,b *t i.airi ,q *
'"t; ;ir,J 6ii g*,5rii|r#io.J'oi'i,:J:t6- it (oon seorans

hamba yang dianugerahi Allah harta narniln tidak dianugerahi ilmu,

lalu dia mempergunakan hartanya tanry ilmu, tidak untuk bertalewa
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kepada Tuhannya, tidak untuk menyambung hubungan

kekerabatannya, dan tidak memandang adanya hak Allah di
dalamnya, maka ini adalah orang yang kedudukannya paling buruk.

Dan seorang laki-laki yang tidak dianugerahi harta oleh Allah dan

tidak pula ilmu, lalu ia berkata, "Seandainya alcu dianugerahi harta,

niscaya alat akan berbuat seperti apa yong dilalairan oleh si fulan."
Kedua pria ini mendapat dosa yang sama).

Ada yang berpendapat, bahwa penggabungan kedua hadits ini

dengan kesepakatan pada dua kondisi, yaitu orang yang hendak

melakukan kemaksiatan, yaitu sekadar kehendak yang tidak

direncanakan, dan orang yang merencanakan. Ini seperti pendapat Al
Baqillani dan lainnya.

Al Maziri berkata, "Ibnu Al Baqillani dan yang mengikutinya,

mengartikannya pada orang yang berniat melakukan suatu

kemaksiatan dengan hatinya dan meyakinkan dirinya bahwa itu tidak

berdosa. Sedangkan hadits-hadits yang mernberi maaf kepada orang

yang hendak melakukan suatu keburukan nirmun tidak jadi

melakukannyq diartikan batrwa itu hanya sekedar terdetik di dalam

hati."

Al Maziri juga berkata, "Banyak ahli fikih, atrli hadits dan ahli

kalam yang menyelisihinya, dan dinukil juga dari catatan Asy-Syafi'i.

Ini dikuatkan oleh hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam

Muslim dari jalur Hammam darinya dengan redaksi, ;j r; 'i C7)i UG

Lii.ri (Maka Alat mengampuninya selama dia tidak melahtkannya).

Zhahirnya menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan melakukan di

sini adalah kemaksiatan yang hendak dilakukan itu."

Iyadh menanggapi, bahwa umunnya para salaf dan para atrli

ilmu sependapat dengan Ibnu Al Baqillani karena kesamaan pendapat

mereka mengenai diperhitungkannya perbuatan hati, tapi mereka

mengatakan bahwa niat untuk melakukan perbuatan buruk dituliskan

sebagai satu keburukan tapi bukan kebunrkan yang hendak
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dilakukannya. Seperti orang )rang memerintatrkan untuk menyediakan

sarana kemaksiatan, namun setelah tersedia dia tidak melakukan

kemaksiatan. Dia dianggap berdosa karena telatr mengeluarkan
perintah, bukan karena kemaksiatan yang tidak dilakukannya. Di
antara yang menunjukkan ini adatah hadits, @}f! Jr ,irl rit,

,tb u-i o,c 
"ty'i,i 

riJ;i;ir ir; ri ,,grlir r.ii JI .rrl' ,,i"1:#,i ua,6

1gw2 )-5 (Bita dua muslim saling berhadapan dengan pedangnya,

malra yang membunuh don yang dibunuh sama-sama di neraka." Lalu
ada yang bertanya, "Yong membunuh memang jelas, tapi mengapa

pula dengan yang terbunuh?" Beliau mmjawab, "Karena

sesungguhnya ia pun bertekad untuk membunuh temannya iru.')

Redaksi hadits ini beserta penjelasannya akan dikemukakan
pada pada pernbahasan tentang fitnatr. Yang tampak, batrwa hal itu
termasuk kategori ini, yaitu tekadnp dihukum sesuai dengan halcnya

tapi tidak sama dengan hukuman bag yang mernbunutr.

Bentuk lainnya, yaitu orang yang melakukan kemaksiatan dan

tidak bertaubat, kemudian dia hendak mengulangi kemaksiatan itu.
&ang seperti ini dihukum karena terus berbuat maksiat seperti yang

dinyatakan oleh Ibnu Al Mubarak dan lainnya saat menafsirkan

firman Allatr dalam surah Aali 'Imraan ayat 135, f,j6 $ ab rip- lt
(Dan merelra tidak meneraskan perbuatan kejinya rril). Ini ditegaskan

karena disepakati bahwa meneruskan itu sendiri adalatr suatu

kemaksiatan. Karena itu, orang png bertekad melakukan suatu

kemaksiatan dan mere,lrcanakannya, maka dituliskan baginya satu

keburukan, jika dia melakukannya maka keburukan lainnya dituliskan
lagr.

An-Nawawi berkata, 'Ini adalah pemalanaan yang bagus,

karena banyak nash syariat yang menyatakan diperhitungkannya tekad

hati, seperti firman Allah dalam suratr An-Nuur ayat 19, l:*i#r rtt
'e::,-tir'&r5'ol (Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar [beritaJ
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perbuatan yang amat keji itu tersiar),juga dalan surah Al Hujuraat

ayat 12, Pt n tli f&\(Jauhitah kebanyakan dai prasangka\ dan

sebagainya."

Ibnu Al lauzi berkata, "Bila seseor:rng membisikkan

kemaksiatan dalam hatinya, maka dia tidak dihukum karena itu, tapi

bila bertekad dan merencanakan apa yang telah terdetik di dalam

hatinya, maka itu adalah perbuatan hati. Bukti yang membedakan

antara kehendak dan tekad, bahwa orang yang sedang shalat lalu
terdetik dalam hatinya untuk memutuskan shalat namun dia tidak

memutuskannya maka shalatnya tidak batal, tapi bila dia

merencanakan untuk memufuskannya maka shalatnya batal."

Menanggapi pendapat pertamanya, batrwa dihukuminya
perbuatan hati yang bertekad melakukan kemaksiatan secara tersendiri

tidak mengharuskan dihukuminya perbuatan hati yang ingin
melakukan kemaksiatan jika pada akhirnya tidak jadi melakukan

maksudnya. Karena memang berbeda antara yang dengan maksud dan

yang dengan perantara.

Sebagian ulama membagi bisikan hati menjadi beberapa

macam, di antaranya:

1. Sebagai jawaban pendapat keduany4 batrwa yang paling

ringan adalatr yang terdetik secara spontan. Ini termasuk

bisikan (godaan), dan ini dimaafkan. Jenis ini lebih rendatr

daripada keraguan.

2. Di atasnya adalah keraguan, yaitu muncul kehendak terus

hilang, dan dia meninggalkanny4 kemudian muncul lag
kehendak tapi kemudian dia meninggalkannya. Inilah yang

disebut kehendak. Lri juga dimaaftan.

3. Kecenderungan dan menghilang dari benakrya, bahkan dia
merencanakan untuk melakukannya Inilatt yang disebut tekad,
yaitu puncaknya kehendak. Ini juga terbagi menjadi dua
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bagian, yaitu:

a. Kehendak untuk hal yang termasuk kategori perbuatan

hati yang bisa memalingkan, seperti meragukan

keesaan Allah, atau kenabian, atau pembangkitan

kembali setelatr mati. Ini adalah kekufuran dan pasti

mendapat hukuman. Di bawatrnya ini adalatt

kemaksiatan yang tidak sampai kufur, seperti orang

yang menyukai hal yang dibenci Allah dan membenci

hal yang dicintai Allah, serta menyukai kesengsaraan

pada orang Islam tanpa alasan syar'i' Ini juga berdosa'

Termasuk kategori ini adalatr sombong, ujub, makar

dan dengki.

Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, bahwa buruk

sangka terhadap orang Islam dan mendengkinya adalatt

dimaafkan. Mereka mengartikannya sebagai gejala hati

yang tidak dapat ditolak, namun onmg yang

mengalaminya harus berusatra mengendalikan nafsunya

untuk meninggalkalmya.

b. Kehendak unttrk melakukan hal yang termasuk kategori

perbuatan anggota tubuh, seperti zina dan mencuri'

Inilah bagran yang diperdebatkan. Sebagian ulama

berpendapat bahwa sekadar kehendak seperti itu yang

tidak dilalokan maka tidak dihukum. Demikian nash

dari Asy-Syaf i. Ini juga dikukuhkan oleh hadits

Khuraim bin Fatik yang telatr disinggung tadi, batrwa

ketika menyebutkan tentang kehendak untuk

melakukan suatu, maka disebutkan, q.*lt6 iS br fA
# C;'t'rJi llUah mengetahui bahwa ia telah

menetapkan hatinya untuk itu dan bertekad untuk

melahilrannya).

ketika menyebutkan tentang kehendak untuk
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melakukan keburukan tidak dibatasi dengan sesuatu pun, bahkan
disebutkan, rit L;il'il *.* us @an barangsiapa yang hendak

melaleulran suatu keburukan, maka tidak dituliskan dosa baginya).

Banyak ulama yang berpendapat dihukuminya tekad yang
direncanakan. Ibnu Al Mubarak pernah bertanya kepada Su$an Ats-
Tsauri, "Apakah seorang hamba dihukum karena keinginannya?"
Suffan menjawab, "(Ya), jika dia bertekad untuk itu." Banyak dari
mereka yang berdalil dengan firman Allah dalam surah Al Baqarah

ayat 225,"€;i'* q,€V,i'sS1 (Tetapi Attah menghukum knmu

disebabkan [sumpahmuJ yang disengaja [untuk bersumpahJ oleh
hatimu). Mereka juga mengartikan hadits Abu Hurairah yang shahih
lagS marfu',',-J5j'rl \'#;j r; \y.ift yrHtr, b ,;,l.:rWlut'ot.
(sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatht apa yang dibisikknn
pada hatinya selama tidak melakukannya dan tidak mengatakonnya)
sebagai bisikan hati, sebagaimana yang telah dipaparkan.

Kemudian mereka berbeda pendapat bahwa sebagian berkata,
'?elakunya hanya dihukum di dunia sekadar dengan kehendaknya.',
Golongan lainnya berkata, "Pelakunya dihukum pada Hari Kiamat,
tapi dengan celaan, bukan dengan adzab."

hi adalah pendapat Ibnu Juraij, Ar-Rabi' bin Anas, dan ada
juga yang menisbatkannya kepada Ibnu Abbas. Mereka berdalil
de,ngan hadits an-najwa yang penjelasannya telah dikemukakan pada

bab "Mukmin Menutupi Dirinya" dalam pembahasan tentang adab.

Sebagian yang berpendapat tidak dihukum mengecualikan orang yang
hendak melakukan suatu kemaksiatan di tanah suci walaupun tidak
mererrcanakannyq ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al Hajj
ayat25,lJ ?t*',+'.jJ *)6Jur.g\;_,i:, (Dan siapa yang

bermaksud di dalamnya malalatknn kejahatan secara zhalim, niscaya
okan Kami rasalean kepadanya sebagian sil<sa yang pedih).

Demikian pendapat yang dikemukakan oleh As-Sudi dalam
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tafsimya dari Murratr, dari Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan juga oleh

Ahmad dari jalurnya secara marfu'. Ada juga yang menyatakannya

mauquf. Pendapat ini dikuatkan batrwa tanah suci harus diyakini

keagungannya, maka orang yang hendak melakukan kemaksiatan di

dalamnya berarti menyelisihi kewajiban dengan merusak kesuciannya.

Menanggapi pendapat ini, batrwa pengagungan Allatr terhadap tanatr

suci sudatr jelas, namun demikian, orang yang hendak bermaksiat

kepada-Nya tidak dihukum, lalu mengapa oftrrg yang hendak

melakukan kemaksiatan yang lebih rendatr justru dihukum?

Ini mungkin dijawab, bahwa mencemari kemuliaan tanah suci

dengan kemaksiatan berarti mencemari kemuliaan Allah, karena

pengagungan tanah suci berasal dari pengagungan Allah terhadapnya.

Oleh sebab itu, kemaksiatan yang dilakukan di tanah suci lebih berat

dosanya daripada kemaksiatan di tempat lainnya. Memang benar,

orang yang hendak bermaksiat dengan maksud meremehkan tanatr

suci adalatr maksiat, dan orang yang hendak bermaksiat kepada Allatt

dengan maksud meremehkan Allah adalatr kufur. Pemaafan itu

diberikan kepada orang yang hendak berbuat maksiat karena

kelalaiarurya dan tidak bermaksud meremehkan. Inilah penjelasan

yang baik dan perlu disertakan dalam penjelasan hadits, Cl?r i'i-[
'U'ir't't (Tidaklah seorang paina berzina sedang dia dalam keadaan

beriman).

As-Subki berkata,'Yang terdetik pada pikiran disepakati tidak

dihukum. Pikiran yang terlintas atau bisikan hati juga tidak dikenakan

sanksi hukuman berdasarkan hadits yang disebutkan tadi. Sedangkan

keinginan, yaitu maksud untuk melakukan kemaksiatan yang disertai

dengan keraguan tidak dikenakan hukuman berdasarkan hadits bab

ini. Sedangkan tekad 
-yaitu 

niat yang kuat tanpa disertai keraguan-,
menurut para ulama batrwa ini dikenakan hukuman. Sedangkan

menurut sebagian merek4 tidak di hukum dengan dalil ucapan ahli

batrasa, batrwa :u}Ju, ii (n*a* melakukan sesuatu) artinya bertekad
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melakukan sesuatu. Sehingga itu tidak cukup alasan untuk dihukum."

Dia berkata, "Di antara dalil pendapat pertama adalah hadits,

@;r;J:.iJr Ctri\(Bila dua muslim saling berhadapan dengan

pedang merekn). Dalam hadits ini disebutkan, bahwa si pelaku

bertekad untuk membunuh temannya, sehingga yang menjadi

alasannya adalah tekad tersebut. Sebagian mereka berdalil dengan

perbuatan hati, tapi ini tidak bisa dipakai sebagai dalil karena ada dua

macam, yaitu tidak terkait dengan perbuatan luar, seperti yang sedang

tidak dibicarakan, dan terkait dengan dua orang yang saling

berhadapan dimana masing-masing saling bertekad untuk membunuh

temannya. Ambisi keduanya ditunjukkan oleh gerakan menghunuskan

pedang dan menujukan kepada temannya. Perbuatan ini dikenai

hukuman, baik pada akhimya membunuh atau pun tidak."

Sabda beliau, 16, .J [*iti gri'6 lUatra yang membunuh dan

yang dibunuh sama-sama di nerala) tidak memastikan batrwa

tingkatan adzab keduanya sama.

'at-7ti';-" l,-Jh, Vg # W.{'}bri (Dan bila ia hendak

mengerjalrannya lalu ia melalatlcannya, maka Allah menuliskan itu
baginya sebagai satu keburukan di sisi-Nya). Dalam riwayat Al A'raj
disebutkan dengan redaksi, 4,i -l,BO 1Uot" tuliskanlah itu

baginya dengan yang sepertinya). Lnam Muslim menambahkan dalam

riwayat Abu Dzar, $lii Ql;a.;jtfti (Maka balasannya adatah yang

seimbang dengan itu atau Alat ampunl). Sementara di akhir hadits

Ibnu Abbas disebutkan, t-jrr,X-\i (Atau menghapuslwnnya).

Maksudny4 Allah menghapuskannya dengan anugeratr, atau taubat,

atau istigMar, atau karena melakukan kebaikan yang menghapuskan

keburukan.

Yang pertama menyerupai konteks hadits Abu Dzar. Hadits ini
mengandung sanggahan terhadap pendapat yang menyatakan bahwa

dosa-dosa besar tidak diampuni kecuali dengan taubat. Disimpulkan
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dari kata, 61.JP12 (satu), bahwa keburukan tidak dilipatgandakm sep€f,ti

halnya kebaikan dilipatgandakan. Hal ini sesuai dengur firmm Allah
dalam surah Al An'aam ayat 160, t-i.l+ \t o:*;-16 glo*" dia tidak

diberi balasan melainkan seperti dengan kejahatanryta).

Ibnu Abdissalam dalam kitab Amali berkat4 Ta€dah
penegasan ini untuk menolak dugaan bahwa bila melakukan

keburukan, maka ganjaran keburukan dituliskan bagin)'d karena

perbuatannya dan ditambah dengan ganjaran keburukan atas kehendak

untuk melakukanya. Sebenarnya tidak demikian, tetapi )rang
dituliskan hanya satu keburukan saja."

Sebagian ulama mengecualikan terjadinya kemaksiatan di
tanatr suci. Ishaq bin Manshur berkata, "6ku p€rnah bertanya kepada

Ahmad, 'Adakan hadits yang menyatakan batrwa keburukm ditulis
lebih dari satu?' Dia menjawab, 'Tidak ad4 aku tidak pemah

mendengar kecuali di Makkah karena keagungan negerin5ra'."

Sementara menurut pendapat jumhur, itu b€rlaku umum pada

semua waktu dan tempat, nuunun kadarnya berbeda-beda- 1g1iai lidek
bertentangan dengan firman Allah dalam surah Al Ahzaab a1,at 30, .j,
,fu Lri;ir qW6-#*"|,fi *t- (Siapa-siapa di antaramu

yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan

dilipatgandakan sil<saan kepada mereka dua kali lipat , karena ayat

ini berkaitan dengan pengagungan hak Nabi SAltr, dan terjadinfra

kemaksiatan itu dari para isteri beliau akan melahirkan p€xtaxa

tambahan terhadap kemaksiatan itu, yaitu menpkiti Nabi SAW.

Dalam riwayat Imam Muslim, setelah kalim4 L;;,Ll- 1t gau

menghapuskannya)ada tambahan redaksi, Ul.6 Il :, * l$![Yt {Dan

tidak akan binasa terhadap Allah lcecaali yang binasa). tvtatsuaryna,

yang melanjutkan keburukan, baik itu benrpa teka{ pe*ataar
maupun perbuatan; dan berpaling dari kebaikan )rmg benrya
kehendak, perkataan maupun perbuatan.
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Ibnu Baththal berkata "Hadits ini menerangkan anugerah

Allah ),ang agung kepada umat ini. Sebab bila tidak demikian, maka

hampir tidak ada seonmg pun yang akan masuk surga, karena amal

buruk para harrrba lebih banyak daripada amal baik mereka."

Di antara yang menguatkan hadits bab ini tentang niat berbuat

kebaikan akan diganjar dan niat melakukan keburukan tidak

dikenakan hukuman adalah firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat

286,',#3t i *i'4 t US W mendapat pahala [dari kebajiknn]

yang diusahakannya dan mendapat silua [dari kejahatan] yang

dikerjakannya). Dalam ayat ini, Allah menyebutkan tentang

keburukan dengan kata *dikerjakar", beda halnya ketika menyebutkan

tentang kebaikan dengan kata "mengusahakan". Hal ini menunjukkan

batrwa sang hamba meninggalkan kenikmatannya dan syahwatnya

karena Tuhannya lantaran mengharapkan pahala-Nya dan takut akan

siksa-Nya.

Ini juga berfrrngsi sebagai dalil, batrwa para malaikat penjaga

tidak mencalat perbuatan mubah karena ada batasan kriteria baik dan

buruk. Sebagian pensyaratr menjawab, sebagian imam menganggap

bahwa yang mubatr termasuk yang baik. Lalu ditanggapi, batrwa

pernbahasan ini mengenai perbuatan yang dianggap sebagai kebaikan,

bukan te,ntang perbuatan yang mubatr, walaupun itu disebut kebaikan
juga. Memang kadang kebaikan dituliskan karena niatnya, namun

pembahasan ini bukan mengenai hal itu, pada bab "Menjaga Lisan"
telatr dijelaskan tentang masalah ini.

Hadits ini menunjukkan, bahwa dengan anugerah dan

kelnuliaan-Nya, Allah menetapkan kesetaraan dalam hal keburukan

dan menetapkan tarnbahan dalam hal kebaikan. Sehingga ganjaran

kebaikan dilipatgandakan, sedangkan balasan keburukan tidak
dilipatgandakan, bahkan pada keseteraan itu pun ditambah dengan

anugerah sehingga kadang ditukar antara hukuman yang setara atau

dimaaftarl sebagaimana yang disebutkan dalam haditsny4'-J 
"4
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rJfi.5lit-ti (Malca ditulislun baginya satu [kebuntkanJ atau Dia

mmghapusnya) juga dalam hadits, '/ii ti r4l;n ijt;ti (Makn

balasannya adalah yang setimpal dengan itu atau Alat ampuni).

Hadits ini juga mengandung sanggahan terhadap klaim Al
Ka'bi yang menyatakan, bahwa di dalam syariat tidak ada yang

mubah, tapi setiap pelaku perbuatan adalah durhaka atau berpahala,

sehingga orang yang menyibukkan diri dengan sesuatu sampai

terhindar dari kemaksiatan, berarti dia mendapat pahala. Namun

pendapatnya ini ditanggapi dengan keterangan yang telah

dikemukakan, bahwa yang mendapat pahala itu adalah yang

meninggalkan kemaksiatan dengan maksud mendapatkan keridhaan

Allah.

Ibnu At-Tin mengatakan, bahwa jika demikian berarti seorang

pezina, misalnya, akan mendapat pahala karena kesibukannya dengan

perbuatan zina lantaran meninggalkan kemaksiatan lainnya, padahal

tidak demikian.

32. Menghindari Dosa-dosa Kecil

**
a

0!

.,prSu9-jrtU,t .,,i,-'l' "? Iitl
6492. Dari Anas RA, dia berkata, "Sesungguhnya kalian akan

melakukan perbuatan-perbuatan yang kalian anggap lebih kecil
daripada rambut, padatral dulu kami di masa Rasulullah SAW

sungguh menganggapnya termasuk hal-hal yang mernbinasakan (dosa

'341 Gb;i './ yc;f tiS'$\,iC& tr *., ?i,';"
;,.,,,,-'riL?'t;-;t 6a& ,4...tt2)l ;rt

.'yq;t

,t
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besar)."

Abu Abdillatr berkata, "Maksud 'hal-hal yang membinasakan'

adalah, hal-hal yang menghancurkan (merusak agama)."

Keterangan Hadits:

(Bab menghindari dosa-dosa kecil). Redaksi hadits yang

menggunakan ungkapan'c.rt:;;,J$ (dosa-dosa kecil) disebutkan dalam

hadits Sahal bin Sa'ad secara marfu', 'Jii | ',hi.!y'hr '"t:fuj €i),
r; r:j* e i:*rri "vi l* 6i6i ,tq ,y ,il li ,tr ijtt 9(fu
13]i *+t-b Wr;ett- 6 *i,ist et:;;;b, 'ep a;t:jr8i (Jauhitah

dosa-dosa kecil, karena perumpamaan dosa-dosa kecil adalah

lalaana suatu knum yang menuruni dasar suatu lembah, lalu yang ini
membawakan sebatang ranting dan yang lain membawakan sebatang

ranting hingga mereka mengumpulkan [ranting-ranting] yang dapat

membuat roti mereka matang. Dan sesungguhnya dosa-dosa kecil itu,

ketilra pelalcunya dihuhtm, maka dapat membinasalcan dirinya).

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yanghasan.

Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ath-
Thabrani dari hadits Ibnu Mas'ud, serta An-Nasa'i dan Ibnu Majah

dari Aisyah , ,?illt ,2r:g;,li )t),rat1 U ,6 iri Pt *i' ,* oilr'iti

4;b )t'e ri ,ri (Bahwa Na'bi SAW bersabda kepadanya, "Wahai

Aisyah, jauhilah dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya Allah akan

menuntutnya.') Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.

bsl * (Lebih trecil). Kata liif adalah bentuk superlative dari

kat" uiltt sebagai isyarat meremehkah dan menggampangkannya.

Maksudnya, kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang kalian kira

ringan padahal sebenarnya itu besar atau bisa menjadi besar.

. 61-ij,-.ii irf (Padahal dulu lmmi sungguh menganggapnya).
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Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat mayoritas, yaitu

dengan lam ta'kid (huruf /az yang berfungsi sebagai penegas). Dalam

riwayat Abu Dzar dari As-Sarakhsi dan Al Mustamli disebutkan tanpa

mencantumkan huruf lam ta'kid datjuga tanpa menyebutkan dhamir
(kata ganti tr-l) tr-i| t3 o1 lfoaonol dulu kami menganggop).

Sedangkan dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi,

61i, f?'oylroaonol dulu kami menganggapnya).

;,,, Zriit;sa (Termasuk hal-hal yang membinasakan [dosa

besarJ).Kata';ta tidak disebutkan dalam riwayat As-Sarakhsi dan Al

Mustamli.
). f '
irt +b 1-fi.lt-i (Abu Abdiltah berkata). Maksudnya, penulis

(hnarn Bukhari).

:rL-Siiit,lt ;.r1- (Maksudnya adalah hal-hal yang

menghancurkan). Maksudnya, hal-hal yang membinasakan itu adalah

hal-hal yang merusak atau menghancurkan. Dalam riwayat Al Isma'ili
dari Ibratrim bin Al Hajjaj, dari Mahdi disebutkan dengan redaksi, fi
lJ(it',H'*r*r t' e lt Jhe'ci;iaita (Dutu, tami tretika

masih bersama Rasulullah SAW, menganggapnya termasuk dosa-dosa

besar). Tampa}rry4 dia menyebutkannya dengan makna.

Ibnu Baththal berkat4 "Bila dosa-dosa kecil itu banyak maka

akan menjadi dosabesar jika terus menerus dilakukan."

Asad bin Musa meriwayatkan dalam Y,rtab Az-Zuftd dari Abu

Ayytrb Al Anshari, dia mengatakan, ,?ltVrrylt'ziA ,H ,ylt'o\
,;. @W,S,lt6:i{;ir ,H ,y},lt .rrtisi rii ilr j$ *rp;,:it
ujT iirr ,$- qsnungguhnya seseorang telah melalailran kebaikan, dia

merasa yakin dengannya dan melupakan dosa-dosa kecil, lalu ketilm

berjumpa dengan Allah, dosa-dosa itu telah meliputinya. Dan
seseorang akan melahtkan keburulan, lalu ia terus menyesalinya

34O - FATHI'L BAARI



hingga l@til@ berjumpa dmgan Allah ia dalam leeadaan aman).

33. Amal Perbuatan Tergantung Akhirnya dan Apa yang

Dikhewatirkan dari itu

1*:t*f il' 
"r*U, b:Jv'u;1 Eilt )-",i rW" *

:6J -'ei*',;4r yr ,y,tki- ,#-ZIt ,j.q,tr;
,lS-:, 4 uu Jj+r6r Jif n,f, JU ol'";i ;

I t zz a . t u.g; {!* Jt,u'-?r 5;,Lv ,tr & U; }Li|'r"
'J,\LI'qii ; ut" & 4L ,f.an );-r ;;'^;b;
,):1|3 -]6' ,si4- J;4 $r'1 ,*', {,\, .a
,r3t,yf k -o6t 6;t+',F:r,rrlt yi,;';t;,H,

.W)*i'-$ ci,il,,y(U;3
6493. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dia berkata, "Nabi SAW

melihat kepada seorang laki-laki yang memerang kaum musyrikin

-ia merupakan orang Islam yang merasa paling tidak membutuhkan

mereka-, lalu beliau bersaM4 'Barangsiapa yang ingin melihat

seorang laki-laki dari ahli neralca maka lihatlah kepada orang ini'.la
kemudian dibuntuti oleh seorang laki-laki, dan dia masih begitu

sampai akhirnya terluka Ia ingin agar segera mati, lantas meletakkan

mata pedangnya di dadanya kemudian me,nekannya hingga keluar

dari antara kedua batrunya. Maka Nabi SAW bersabda,

'Sesungguhnya seorang hamba melalatkan 
-menurut 

pandangan

manusia- amalan ahli surga padohal sesungguhnya dia termasuk

ahli neraka, dan melahtkan 
-menurut 

pandangan manusia- amalan

ahli neralra padahal dia termasuk ahli surga. Sesungguhnya amal itu

FATIIT'L BAARI _ 341



t ergantung akhirnya' ."

Keteranqan Hadits:

(Bab amal perbuatan tergantung okhirnya dan apa yang
dikhawatirkan dari itu). Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan

hadits Sahal bin Sa'ad mengenai kisah orang yang membunuh dirinya,

dan di bagian akhir disebutkan, f.r$-.lr-;'l; 6312 (Sesungguhnya

amal itu tergantung akhirnya). Kisatrnya telah dikemukakan dalam

perang Khaibar pada pembahasan tentang peperangan, dan penjelasan

bagian akhir hadits ini akan dipaparkan pada Pembahasan tentang

takdir.

iri giaok membutuhkan). Maksudnya, merasa cukup atau

tidak membutuhkan.

pedang.

Ibnu Baththal berkata, "Di balik ditutupinya akhir amal

seorang hamba mengandung hikmah yang besar dan peringatan yang

sangat lembut, sebab bila mengetahui bahwa dia akan selamat di
akhirat, maka dia akan bermalas-malasan untuk beramal, dan bila
mengetahui bahwa dirinya akan celaka di akhirat maka dia akan

bertambah rusak. Oleh karena itu, at*rir dari amal itu sengaja tidak
diberitatrukan agar hamba selalu berada dalam kecemasan dan

harapan."

Ath-Thabari meriwayatkan dari Hafsh bin Humaid, dia

berkata, "Aku pernah berkata kepada Ibnu Al Mubarak, 'Aku melihat
seorang laki-laki zhalim, lalu aku bergumam dalam hatiku, bahwa aku

lebih baik daripada orang ini'. Mendengar itu, dia menjawab, 'Dosa

engkau merasa :rman dengan dirimu lebih besar daripada dosa orang

zhalim tersebut'."
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Ath-Thabari berkata, "Hal itu karena dia tidak mengetatrui

akhir yang akan terjadi, mungkin saja orang zhalim itu bertaubat lalu
taubatnya diterima, dan mungkin juga orang itu ingkar sehingga

menutup hidupnya dengan akhir yang buruk (su'ul khatimah)."

34. Mengasingkan Diri Adalah Melepaskan Diri dari Kawan-
Kawan yang Buruk

92. c . .61. t ... ro. r nl .t9 1. t' o - ,',r ...9f U u"tJl L+J t-,1 .r.r2 lr,ta-:Jl J, f €. j*U

*'r;,:ivt .'rS-),1, ;rrot3rj -5; ;t --,:tg,rJt *lS

*\t * Ctf *;..- ,!:.r -l' $L'ri-:w'*"a)'1t
'* c,ata4 it ,f # ; ,;J-) st-- ;tj ;; Jtrj .*j
\t ,* dt'*'{*r *a?rt * dt 7*i ?*" c,o(bL

*i r)t
6494. Dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "seorang pria

badui datang kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Wahai Rasulullah,

manusia manakah yang paling baik?' Beliau bersabda, 'Orang yang
berjihad dengan jiwa dan hartanya, orang yang berada di suatu bukit
menyembah Tuhannya serta meninggalknn manusia lantaran

keburukan mereka'."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Az-Zubaidi, Sulaiman bin
Katsir dan An-Nu'man dari Az-Ztrhn.

Ma'mar berkata: Dari Az-Zlhi, dari Atha' 
-atau
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Ubaidullah-, dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW.

Yunus, Ibnu Musafir dan Yahya bin Sa'id berkata: Dari Ibnu

Syihab, dari Atha', dari sebagian sahabat Nabi SAW, dari Nabi SAW.

,. . t/l ntl, .. 7r. .1..'-.. ,. . .. at. .. ..
eil .g-,,-t-Jt * €..1 f y) f -a*at* 

I f ), * t
t . t t; n '. 

^ 
, ..' t t'o.;: ,/8t ;' str,lJ'i- pt * io' *r; o$ *;; ,i:;-

';, Ft e1jrry''r*, \'e'A, #,,h:St )x ?
.-i;it --- *i.r.,'f'(5-.--..

6495. Dari Abdirrahman bin Sha'sha'ah, dari ayahnya, dari

Abu Sa'id Al Khudri, bahwa dia mendengar ayalmya berkata" "Aku
mendengar Nabi SAW bersabd4 'Akan datang kepada manusia suatu

zaman yang mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing,

dia membawanya ke puncak gunung dan tempat-tempat terpencil

untuk menyelamatkan agamanya dari berbagai fitnah' ."

Keteransan Hadits:

(Bab mengasingkan diri odalah melepaskan diri dari kawan-

kawan yang buruk). Redaksi judul ini merupakan atsar yang

diriwayatkan oleh Ibnu Syaibatr dangan sanad yang para periwayatnya

tsiqah dari Umar, bahwa dia mengatakan itu, namun sanad-nya

terputus.

Ibnu Al Mubarak mengatakan pada pembahasan tentang

kelembutan hati dari riwayat Syr'bah, dari Khubaib bin
Abdurrahman, dari Hafsh bin Ashim, dia berkatu, 'J(V ftljB ,:ri ,Sv

lit U ((Jmar berkata, "Ambillah bagian kalian dari pengasingan.')

Betap indahnya ungkapan AI Junaid, 'ot)trJ,';t, il litiUr(l
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1-irlSst (Penderitaan dalam pengasingan diri lebih ringan daripada

berbaur).

Al Khaththabi berkata, "seandainya dalam mengasingkan diri
hanya untuk menyelamatkan dari menggunjing dan melihat
kemungkaran yang tidak mampu dihilangkan, tentu hal itu
mengandung banyak kebaikan. "

Tentang pengertian judul ini terdapat riwayat yang
diriwayatkan Al Hakim dari hadits Abu Dzar secara marfu'dengan
redaksi, ,:pr q -:J, |H ? it;j (Menyendiri lebih baik daripada

berteman dengan teman yang buruk). Sanad-nya hasan, namun yang
terpelihara bahwa riwayat ini mauqufpada Abu Dzar, atau pada Abu
Ad-Darda', dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Ashim.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama,'*r*ti+ (Srorong pria badui datang). Di awal

Pembatrasan tentang jihad telah dikemukakan bahwa saya belum
menemukan nama pria badui ini, dan Abu Dzar pernatr menanyakan
hal itu, namun tidak layak disebut badui.

* c-Jilrtql q,tanusia manakah yang paling baik?). pada

Pembahasan tentang jihad kata !z diganti dengan, 'Sii gong paling

utama). Nanti akan saya sebutkan redaksi lainnya.

b|kt iSa p"Uou bersabda, "Orang yang berjihad.') Hal

ini tidak menafikan jawaban beliau lainnya yang telah dikemukakan
pada Pembahasan tentang keimanan, yaitu 9{-1gt:*), ry'4,gt *',i
(Orang yang tidak menyakiti manusia yang lain dengan lisan dan
tangannya). Juga, tidak menafikan jawaban-jawaban lainnya yang
beragam, karena keragamannya ifu sesuai dengan perbedaan orang-
orang yang bertanya. Selain itu, kondisi dan waktu seperti yang telatr
dipaparkan. Penjelasan tentang hadits ini telah dikemukakan pada

Pembahasan tentang j ihad.
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y tt 'u 
* A',y;i (Dan orang yang berada pada suatu

puncak gunung). Ini diaftikan sebagai onmg yang tidak mampu

berjihad, maka dia dianjurkan untuk mengasinglan diri agar selarnat

dari keburukan orang lain dan orang lain selamat dari keburukannya.

Tampaknya, kondisi ini terjadi setelah masaNabi SAW.

t:'#- (Menyembah Tuhannya). Irnarn Muslim menambahkan

dalam riwayatnya dari jalur lain, 'il$r'& ,?i'?1 gi: al'Lst'fi:

i ,*. ft Cd' 'U ,.t (Mendirikan shalat dan menunaikan zakat,

sampai kematian datang menjemputnya sernentara tidak ada hal pada

manusia selain kebaikan). Sementara An-Nasa'i meriwayatkan dari

hadits Ibnu Abbas secara marfu', 9n"*.1ritcOt *Vtili
*j (Maukah kalian alcu beritahukan tentang manusia yang paling

baik? Yaitu orang yang memegang kendoli lailanya). Di dalamnya

disebutkan juea, tl} i, * 4\T--* e J* ,y;sf i9- q;tu. nsli ti
(Maulrah kalian alat beritahu tentang yang berilattnya? Yaitu orang

yang mengasinglcan diri dengan membawa lambing untuk

menunaikan hak AUah padanya\. Selain itu, diriwayatkan juga oleh

At-Tirmidzi, dan ini adalatr redaksinya. Setelatr meriwayatkannya, dia

berkata, "Hadits ini adalatr hadits hasan."

ilr;i3t at.S lHadns ini diriwayatkan juga oleh An-Nu'man).Dia

adalah lbnu Rasyid Al Jazari. Haditsnya itu diriwayatkan secara

maushul oleh Ahmad dari Watrab bin Jarir dengan redaksi, ,t-'jU:O

\1- t) ; 3r:-l r i** (Ayahtu menceritalcan kepada kami, aku

mendengar An-Nu'man bin Rasyrd).

f i i,6$i (Dan Sulaiman bin Katsir\- Dia adalatr Al Abdi.

Jalur periwayatannya diriwayatkan secara maushul oleh Abu Daud

dari Abu Al Walid Ath-Thayalisi dengan redaksi, '81-,*fit tet ,$
L.JUi,t (Ada yang bertanya, "Mulonin manalrah yang paling sempurna
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imannya?').

Kedua, |-;iir d-lir )J'p !';i r,3' * g!- (Akan datang

kepada manusia suatu zaman yang mana sebaik-baik harta seorang

muslim adalah lambing). Demikian redaksi yang disebutkan di sini.

Pada redaksi ini terdapat kalimat yang tidak disebutkan secara

redaksional yaitu, )-i o:fS-(yang mana pada zaman itu). Sebelumnya,

telatr dikemukakan pada "tanda-tanda kenabian" hadits dari Abu

Nu'aim, d--lir )u, p * CritS;"tttl: /6t 'b 
g3- Qqk"" datang

kepada manusia suatu zaman yang mana kambing merupakan sebaik-

baik harta seorang muslim). Sedangkan dalam riwayat Malik

disebutkan dengan redaksi, /J' )6'p o:t<;"'oi '$1$(Uampir tiba

walctunya sebaik-baik harta seorang muslim). Penjelasan tentang hal

ini telatr dipaparkan sebelumnya.

Redaksi hadits di sini jelas menunjukkan bahwa yang

dimaksud adalah kebaikan mengasingkan diri di akhir zaman.

Sedangkan pada masa Rasulullah SAW, maka jihadlah yang dituntut,

hingga setiap orang apabila Rasulullah SAW berangkat ke medan

pepeftmgan wajib ikut keluar bersama beliau kecuali orang yang

memiliki udzur. Setelatr masa beliau, maka statusnya berbeda sesuai

dengan kondisi yang ada. Tambatran keterangan tentang masalah ini
akan dijelaskan pada Penrbatrasan tentang fitnah.

Syi'D adalah jalan di gunung atau tempat di gunung, sedangkan

sya'af adalah puncak gunung.

Al Khaththabi dalam kitab Al 'Uzlah mengatakan,

mengasingkan diri dan berbaur dengan manusia mernpunyai hukum

yang berbeda sesuai dengan batasannya. Dalil-dalil yang

menganjurkan untuk berkumpul dan berbaur dipahami terkait dengan

ketaatan kepada para pemimpin dan perkara-perkara agama.

Sedangkan tentang berkumpul atau berpisah secara fisik, bagi yang

mengetaltui bahwa dirinya sudah cukup dapat menghidupi dirinya dan
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menjaga agamanya, maka lebih baik mengfrindari berbaur de,ngan

manusia, dengan syarat tetap menjaga jamaah, memberi salam,

menjawab salam, dan hak-hak kaum muslimin lainny4 seperti

menjenguk yang sakit, menghadiri jenazah dan sebagainya. Jadi, yang

dituntut adalah tidak terlalu banyak berbaur, karena hal itu akan

menyibukkan hati dan membuang-buang waktu dari hal-hal yang lebih

penting. lnteraksinya dibuat seperti kebutuhannya terhadap makanan,

sehingga itu cukup terbatas pada hal-hal png memang harus ada.

Karena hal itu dapat membuat tubuh tetap bugar dan hati manjadi

bersemangat.

Al Qusyairi dalam V,rtab Ar-Risalah berkata" "Prinsip orang

yang menjalani pengasingan diri adalah meyakini keselamatan orang

lain dari keburukan diriny4 bukan sebaliknya- Kar€n4 yang pertama

membayangkan kecilnya diri sendiri, )aitu sifat rendah hati.

Sedangkan yang kedua adalah penilaiamya terhadry orang lain, ini
adalah sifat sombong."

35. Hilanguya Amenet

:rt*,j *?" & il' J?r i6 ,i6 o,i irr '\F*, d;) ,ti ,r
'ju 

t,nr J;rU@At:.-g ,Ju .:r;;lr y;uiutri o*,i\
.oL,ilt Fv r$t * 4';1i ^-,f 

$y

6496. Dari Abu Hurairah RA, dia be*ata'T.asulullah SAW

bersabda, 'Apabila amanat disia-sialan, maka tungulah terjadinya

kiamat.' Abu Hwairah berkata, 'Bagaimana penyia-nyiaanny4 watrai

Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Apabila uruscm diserahkan kepada

yang bukan ahlinya, mala tungulah terjadfurya kiamat'."

348 - FATIII'L BAARI



,)b\, -S* lt S';:, $:L :JG u,-L e* 7: i. $ f
'i;ru<li "ti e:*.;ili 'Sii *rt-,-:oi Ui:, &r- rLt
.f,^-tt o- tr1s2'; erjl, tr 1# i ,5*'), 7'* i* e
W ,+; atru\ti'*:ti ;it ,y';r iui :ju ,W, * 6Li
,S---ir * s;i ;* ,:# z;'fit ,u- i .grt, / ,y a;t

?,-:"5 .i; * ;t rfi itl ,Lii'd)=) ,b a?t ;s
9>j r- e'o\id ,'iu\i s"i-Vi:k-::li' ,o;r7 utlr

+ G tr'r ,i:'Li r;, ipl t, {t,.,;i 6 ,h'L Jt;"-j .qi >L3

,:i-t €: ;tqic;"J? ;t's, .p r o2 Ji';"+iw
.*t: -*;l; *ri ots t:{',i*)i ,*;r,; C"tl, ok 'o4

e>a;r;ri 11 ur;3 
* c; i';lr tlii

6497. Dari Zaid bin Watrab, Hudzaifah menceritakan kepada

kami, dia berkata, *Rasulullah SAW menceritakan kepada kami dua

hadits. Salah satunya aku telah menyaksikannya, sedangkan yang

lainnya aku sedang menunggunya. Beliau menceritakan kepada kami,

'Bahwa amanat diturunkan lce dalam lubuk hati manusia, kemudian

merelra nengetahui dari Al Qur'an, lalu mengetahui dari Sunnah'.

Dan beliau me,nceritakan ke,pada kami tentang hilangnya amanat,

beliau bersabda" 'Seseorang tidur sejenak lalu amanat itu dicabut dari
panglral hatinya, dan masih ada bekasnya seperti noda. Kemudian ia

fidur lagi sejenak lalu bekas itu dicabut dan masih ada bekasnya

sqerti bel{as luka bakar, yaitu seperti bila engkau menggulingkan

bara api pada kakimu, lalu melepuh, kemudian engknu melihat bekas

yang melenting, namun tidak ada apa-apa di dalamnya. Setelah itu

manusia saling bertransaksi namun hampir tidak ada seorang pun
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dari mereka yang melal<sanal(an amanat. Lalu ada yang berkata,

'sesungguhnya di bani Fulan ada seorang yang amanah'. Setelah itu

ada yang berkata tentang orang tersebut, 'Betapa pintarnya dia,

betapa cerdilcnya dia, dan betapa tabahnya dia', padahal di dalam

hatinya tidak ada keimanan walaupun hanya sebesar biii sawi.

Sungguh telah datang kepadaku suatu mesc4 dimana alcu tidak peduli

siapa diantara knlian aku bertransal<si. Bila dia seorang muslim,

maka Islam mengembalikannya l<epadaht, dan bila dia seorang

Nasrani, maka aknn dikembalikan kepadaku oleh walinya- Selcarang,

aku tidak bertransal<si, kecuali dengan Fulan dan Fulan'-"

';.'*i'4-,iui l' * Gi I:*, ft i: ie :L ;.?t Jtt

,t ^t3,-b jyrfitri i6 ,:J'rt*(:Crl ,i'frt'G
,'rj:Jr ;i * Srt ,:i; ,f 'nj>\i )';f-.4t .)G'St 7'* 'r'*

.:aL syi-Kjr A,Ft ;i t;tt t,4'Ht
Al Farabri berkata: Abu Ja'far berkata: Abu Abdillatr

menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Ahmad bin

Ashim berkata: Aku mendengar Abu Ubaid berkata: Al Ashma'i, Abu

Amr dan lainnya berkata, *Jadzru quluubir rijaal: Kata al iadzr
berarti asal dari segala sesuatu. Al Wakt adalah bekas yang ringan dari

sesuatu. Al Majl adalah bekas pada tangan yang mengeras karena

bekerja."

?nt *>r'#';; l' + 3f "r,r *';; {- G?i :Ju'e;!)t rf
oJt Atrri'i pi *, \t .v at J't-., Li; :Su t:-ib

+\tilL-11& ) rW *lii
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6498. Dari Az-Znhi, dia berkata: Salim bin Abdillatr
mengabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Umar RA berkata, "Aku
mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya manusia itu
laksana ratusan unta, yang mana engkau hampir tidak dapat

menemulrnn seekor pun yang layak untuk ditunggangi' ."

Keteransan Hadits:

(Bab Hilangnya Amanat). Maksudnya lawannya khianat.

Yang dimaksud dengan'filangnya" adalatr tidak ada lagi orang yang

bisa dipercaya atau seperti tidak ada. Pada bab ini Imam Bukhari

menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama,Lrifui *3 $11lpabila amanat disia-siaknn). ini

jawaban untuk pria badui yang menanyakan tentang terjadinya kiamat,

dan dia juga yang mengatakan, t(&*! Lt: (Bagaimana menyia-

nyialcannya?).

l'iti 1,2 ',1 $y gi*o urusan diserahlcan). Al Karmani berkata,

"Beliau menjawab tentang bagaimana menyia-nyiakan amanat dengan

sesuatu yang menunjukkan zmnan (waktu), karena di situ terkandung
jawabannya."

Sebelumny4 telatr dikemukakan hadits dengan redaksi, 'J-r\

(diserahkon) beserta penjelasannya. Yang dimaksud dengan pli
(urusan) adalatr segala sesuafu yang terkait dengan agama, seperti

khilafatr, pemerintahan, pengadilan, pemberian fatwa dan sebagainya.

#1 f il (fepoaa yang bukan ahlinya). Al Karmani berkata,

'?enggantian huruf /arz dengan sl! menunjukkan makna penyerahan."

zbri-)r yA'6 gafa tunggul ah t erj adiny a ki am at). Huruf/a' di

sini berfungsi sebagai pencabangan kalimat, atau sebagai
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penyempurna kalimat syarat yang dihilangf,an, }F'6U.S lti ori ri1

(Jika perkaranya demikian, maka tunggulah).

Ibnu Baththal berkata, "Makna +i * 4;li lt,li lurusan

diserahkan kepada yang bukan ahlinya) adalatr, para pemimpin telatr

diberikan amanat oleh Allah untuk memimpin para hamba-Nya dan

mewajibkan mereka untuk loyal kepada mereka. Oleh karena itu,

semestinya urusan kepemimpinan diserahkan kryada para ahli ag:lma

Jika mereka meniru selain ahli agam4 berarti mereka telatr menyia-

nyiakan amanat yang diembankan Allah kepadamereka."

Kedua, hadits Hudzaifah yang menyebutkan tentang amanat

dan hilangnya amanat, yang akan dikemukakan pada pembatrasan

tentang fitnah.

'tiiir 1d*ar atau pangkaf) adalatr asal atau pangkal dari segala

sesuatu. 
">-fj 

(Bekas tuka bakar) adalatr bekas api dan se,pertinya

(bekas benda panas pada kulit). ,.}-i;ir (Kapalan)adalatr bekas pada

telapak tangan akibat bekerja. ',-,ltii (Kutit yang melenting) adalah

kulit yang melenting.

'i;-ri 'lLli 12 (Namun hampir tidak ada seorang pun dari

mereka). Dalam riwayat Al Kasymihani, kata'ilJi disebuftarl ij(
(seorang pun).

|L"il "g (Keimanan).Dai sini terkesan bahwa yang dimaksud

dengan amanah dalam hadits ini adalatr keimanan, padahal sebenarnya

tidak demikian, tetapi disebutkannya iman dikarenakan amanah itu
merupakan syarat iman.

'c-X-U. (Alat bertransaksi). Al Khaththabi berkata "sebagian

orang menakwilkannya dengan 'bai'at lfiilafah". Ini tidak benar.

Bagaimana mungkin begitu, padahal beliau mengatakan, *r:H l,ri irf
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)*t:.'r*i:st gita ia seorang Nashrani, maka walfuya akan

mengembalikan kepadala). Apa memang orang Nasrani berbaiat

untuk khilafah? Jadi, sebenamya yang dimaksud adalah transaksi jual-

beli."

i>i.-!li }* tst (Malca Islam mengembalikannya kepadahl.

Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan dengan redaksi, p{-:,1q

(Dengan Islam).

l-t-,-,'*liii;Cif4 (Bila ia seorang Nasrani, mako akanY

dikembalikan l<epadalu oleh walinya). Maksudnya, walinya yang

bertanggung jawab terhadapnya. Kata gtl,Jt lebih banyak digmakan

sebagai pemungut zakat. Kemungkinan maksudnya di sini adalah

yang bertanggung jawab memungut upeti.

*yiiU# ! (Kecuali dengan Fulan dan Fulan). Maksudny4

aku tidak mempercayakan transaksi jual-beli kecuali kepada si fulan

dan si fulan.
tt;.Fr'SS 

6t Farabri berlmta).lni hanya disebutkan dalam

riwayat Al Mustamli.

7f W nJ-l' ,]rirt (At jadzru adalah pangkal atau asal

dari segala sesuatu). Para ulama sepakat terhadap penafsirana ini.

Namun dalam riwayat Abu Umar, kata ]'.rair disebutkan dengan jL-lr
sementara pada riwayat Al Ashma'i disebutkan dengan redaksi yang

sama 1fr..ir;.

a-,.2 pr ,rP, j ,'ckjq (Al wav adalah bekas dai sesuatu

yang ringan).'^'uAutatr perkataan Abu Ubaid dan redaksi ini lebih

khusus daripada dari redaksi sebelumnya, kare,na dibatasi dengan kata

ijr lringan).

Ketiga, hadits Ibnu Umar. Sanad hadits ini termasuk kategori
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sanad yang palin g shahih.

'lJ t 144 r-,i it3 r ,a;dr ,Dg ir6r rlI1 (sesungguhnya

manusia itu laksana ratusan unta, yang mana engkau hampir tidak

dapat menemukan seekor pun yang layak ditunggangi)- Dalam

riwayat lmam Muslim dari j.alur Ma'mar dari Az-Zuhri disebutkan

dengan redaksi, zj;tQ F!j' ry ) 
-fu 

*.y',t$t o\!a; (Kalian

dapati manusia bagail<an ratusan unta dimana seseorang tidak dapat

menemukan seekor pun yang layak ditunggangi). Berdasarkan riwayat

yang disebutkan tanpa huruf alif dan lam sqtatanpa lafazh 'ru* ini,

maka maknanya adalah, Anda tidak menernukan seekor pun di antara

seratus ekor unta yang layak ditunggangi, karena yang layak

ditunggangi adalatr unta yang penurut. Demikian juga Anda tidak

menemukan seorang pun di antara seratus ofimg yang layak dijadikan

teman yang bisa saling tolong menolong dengan temarmya.

Riwayat dengan redaksi, '5t-3' | (Hampir tidak) lebih utama

karena mengandung tambahan makna dan sesuai dengan realita,

bahkan makna yang pertama dikembalikan kepada riwayat ini.

Penafian mutlak ini dimaknai sebagai ungkapan hiperbola dan batrwa

yang jarang itu tidak dihukumi keberadaannya.

Al Khathtabi berkata, "Orang Arab kadang mengatakan seratus

unta dengan ungkapan.t.f contohnya adalatr, J-r:lPul, artinya adalah

fulan memiliki seratus ekor unta, 9i+! pyi,., artinya adalatr fulan

memiliki dua rafus ekor unta."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Berdasarkan pengertian ini, maka

riwayat yang tidak menggunakan atd lam, maka kata {9 (seratus)

sebagai penafsiran kata sPfiseratus ekor rmta), karena kalimat Py,'
berarti / yg (seperti seratus ekor unta).Namun karena katauFJ saja

tidak populer penggunaannya untuk me,nrmjukkan setratus, maka
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disebutkanlah kata !J! sebagai penjelasannya. Sedangkan hnruf lam

dalam riwayat Imam Bukhari berfungsi menunjukkan jenis.

Ar-Raghib berkata, "i-;i adalatr sebutan untuk seratus ekor

unta, maka maksud kalimat lutt flk adalah seperti sepuluh ribu ekor

unta, karena perkiraannya adalah, l-JjVJt *.ri (seperti seratus kali

seratus)."

Tampaknya, maknanya tidak mesti sepuluh ribu sebagaimana

yang dikatakannya, tetapi kata seratus yang kedua (karura kata j-rJ

sudatr berarti seratus ekor unt4 maka katalg adalatr "serafus" kedua)

sebagai penekanan

Al Khaththabi berkatq 'Mereka menakwilkan hadits ini
dengan dua pengertian, yaitu:

l. Terkait dengan hukum-hukum agama, maka semua manusia
sirm4 tidak ada yang kelebihan pada orang terhormat
dibanding yang orang biasa, atau pejabat dibanding rakyat

!i*q seperti halnya unta-unta yang tidak layak ditunggangi.
'+t:jt adalatr semua hewan yang layak untuk membawa barang

namun tidak bisa dijadikan sebagai tunggangan.

2. Kebanyakan kondisi manusia adalatr kurang, sedangkan omng-
orang yang mempunyai kelebihan jumlatr sangat sedikit.
Mereka itu laksana unta tunggangan di antara unta-unta
pembawa barang. Ini senada dengan firman Allah dalam suratr

Ar-Ruum ayat 6, O\*-I .,rL3r 
T t'g (Tetapi lccbanyakan

manusia tidak mengetahui).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Baihaqi mengemukakan hadits
ini pada pembahasan tentang pengadilan dalam bab "Hakim
Memperlakukan Kedua Pihak yang Berse,ngketa Secara Sama",

de,ngan mengarnbil penakwilan yang pertama. Menurut kutipan dari
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Ibnu Qutaibatr, bahwa 'zi-$t adalatr unta keturunan tmta kuat dan

pilihan untuk ditunggangi jika itu terdapat di antara se,ratus ekor unta

maka akan diketahui. Makna hadits ini, nasab manusia bagaikan unta

seratus yang tidak ada seekor pun yang layak ditunggangi, semuanya

sama.

Al Azhari berkata, "Menurut oftmg Arab, 'e-jr?t adalatr unta

jantan atau betina dari keturunan unta yang kuat- Pendapat Ibnu

Qutaibatr tidak tepat, karena malmanya adalah orang yang zuhud di

dunia secara sempurna adalah ofttng yang mendambakan akhirat, dan

jumlah mereka hanya sedikit se,perti sedikitnya +r1, di antara seratus

ekor unta."

An-Nawawi berkata, '?endapat ini lebih bagus, namun ada

yang lebih bagus dari kedua pendapat tadi yaitu bahwa manusia yang

rela dengan kondisi dan yang bersifat sempurna jumlahnya han)ra

sedikit."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini yang kedu4 kecuali dia

mengkhususkannya dengan orang zuhud. Sedangkan yang pertama

lebih umum sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Sfikh-

Al Qurthubi berkata, "Yang sesuai dengan perumparnaan ini

adalah, orang kuat yang dapat membawa beban manusia dan

menghilangkan kesulitan mereka sangat jatang, seperti halnya unta

funggangan di antara unta yang sangat banyak."

Ibnu Baththal berkata, 'Malana hadits ini adalah, bahwa jumlatt

manusia sangat banyak, sedangkan yang diridhai di antara mereka

hanya sedikit. Inilah makna yang diisyaratkan oleh Imam Bulfiari

dengan mencantumkan judul bab "Hilangnya Amanaf', karena oftlng

yang sifahya demikian, dia akan memilih untuk tidakbergaul-"

Ibnu Baththal mengisyaratkan, bahwa yang dimaksud dengan

manusia di dalam hadits ini adalatr yang datang setelatr tiga generasi

sejak masa Rasulullah, yaitu setelah generasi satrabat, tabiin, dan
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tabi'ut tabiin yang cenderung suka berkhianat dan tidak dapat

dipercaya. Al Karmani menukil pendapat ini dari Mughalthai karena

mengira bahwa ini adalah perkataannya karena Mughlathai tidak

menyandarkannya, dia berkat4 "Tidak perlu mengkhususkan ini,
karena kemungkinan maksudnya adalatr, bahwa orang-omng mukmin

hanya sedikit dibanding orang-orang kafir."

36. Riya'dan Sum'ah

Fj *\, ,p'C, ,So ,j'i(rL'cU- itt au*|;

+ 'o';i ,i?'*') *a \,, Jb '*;t, iv',5'F- tLi'CJi'{)-
,- hr '&'&;,-rr-t{n h' J:"'";ttiG,i"i'^Lr:,

.r, hr e; d; u,
6499. Dari Salamatr, dia berkata: Aku mendengar Jundab

berkata" "Nabi SAW bersabda 
-aku 

belum pernah mendengar selain

Jundab berkata: Nabi SAW bersabda. Maka aku pun mendekatinya,

lalu aku mendengarnya berkata: Nabi SAW bersabda-, 'Barangsiapa

menginginlran popularitas diantara manusia dibalik perbuatannya,

malra Allah akan menampakkan aibnya (pada hari kiamat), dan

barangsiapa yang berbuat riya maka Allah menampakkannya kepada

manusia'."

Keteransan Hadits:

(Bab riya' dan sum'ah). Kata riyaa' berasal dari kata ru'yah
(penglihatan). Maksudnya, menampakkan ibadatr dengan maksud agar

dilihat oleh orang lain sehingga mereka memuji pelakunya.

Sedangkan sum'ah berasal dari kata sami'a mendengar. Maksudny4

harnpir sama dengm riyr, hanya saja berkaitan dengan pendengaran,
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sedangkan riya' berkaitan dengan penglihatan.

Al Ghazali berkata, "Maknanya adalah mencari kesan di dalam

hati orang lain dengan cara memperlihatkan kepada mereka sikap-

sikap terpuji. Sedangkan sebutan bagi pelaku riya, dalam bahasa Arab,

adalatr muraa'ii."

Ibnu Abdussalam berkat4 *Riya' adalah beramal untuk selain

Allah, sedangkan sum'ah adalah menyembunykan amalnya karena

Allah, tapi kemudian menceritakannya kepada orang lain."

t*'5, ',tt& hr e'fl,Jsi:f.v;i'4,t1 ls@ku betum

pernah mendengar orang lain berkato: Nabi SAW bersabda).

Demikian juga redaksi yang dikemukakan oleh Imam Muslim dalam

suatu riwayatnya. Yang mengatakan ini adalah Salamatr bin Kuhail.

Maksudnya, dia belum pernah mendengar dari seorang sahabat pun

yang menceritakan hadits secara musnad kepada Nabi SAW kecuali

dari Jundab, yaitu Ibnu Abdillah Al Bajali, seorang satrabat yang

masyhur.

Al Karmani berkata "Maksudnya, saat itu di tempat tersebut

tidak ada lagi sahabat Nabi SAW selain dia."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perlu diperhatikan perkataanya "di

tempat tersebut", yang mengesankan bahwa tidak ada lagi sahabat

yang masih hidup saat itu, padatral kenyataannya tidak demikian,

karena saat itu Jundab tinggal di Kufatr sampai meninggal, dan pada

masa hidup Jundab di sana terdapat juga Abu Juhaifah As-Sawa'i,

yang meninggal enam tahun setelatr meninggalnya Jundab. Ada juga

Abdullatr bin Abi Aufa yang meninggal dua puluh tahun setelah

meninggalnya Jundab. Bahkan Salamah meriwayatkan dari keduanya.

Dengan demikian jelaslatr batrwa yang dimaksud adalah Salamah

belum pematr mendengar dari kedua sahabat itu, dan tidak pula dari

salatr satuny4 batrkan tidak juga dari kalangan sahabat lainnya selain

di Kufah setelatr mendengar hadits tersebut dari Jundab, dari Nabi

SAW.
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F |# (Barangsiapa menginginkan ppluitas dari

perbuatannya). ,l.ri?i (Oo" barangsiapa yang berbuat riya)Dalm
riwayat Waki' dari Suffan png diriwayatkan oleh Imam Muslim
disebutkan dengan rdaksi, - it ,;.ti,Ai'us ,1i, Fj#-V
(Barangsiapa menginginkan popularitas diantara namtsia dori
perbuatannya, maka Allah akan menampok*an aibny, dan
barangsiapa yang berbuot riya', maka Allah akan menampoklrmmlta

kepada manusia). Sedangkan dalam riwayat Ibnu Al Mubffiak pada
pembatrasan tentang zuhud dari hadits Ibnu Mas'ud disebu&m
dengan redaksi, v:bUe JtEi',yt ,y..ir ,s;iti sirrg ,*..br -$; y ,l
irr i iii 6ti'g:btV'o-ir,hr'r;,i, (Barangsiapa mengingtukan

popularitas dari perbuatannya, maka Allah akan menanpokkut
aibnya, dan barangsiapa yang berbuat n n' not@ Allah
menampalckan kepada monusia. Barangsiopa menonjol-nutjolkon

[diriJ lrarena merasa besar maka Allah akan merandahkormlru, dut
barangsiapa yang merendahkan hati lcareno keklrusytkan, naka attah
akan meninggikanrya).

Selain itu, dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayaftm oleht

[Muslim] disebutkan dengan rodaksi, ,srtjrsrt' 'rfy rg..'.tt'€r- yV
l-r. iltr (Barangsiapa berbut sum'ah maka Allah akan sut|ah
lcepadanya, dan barangsiapa yong berbuat rrya naka Ailah atw,
menampakan kcpada marusia). sernentara dalm riwayat Atb
Thabarani dari jalw Muhammad bin JuhadalU dri Salmah bin
Kuhail, dari Jabir, di alfiir hadits ini disebutlcan, -; Fq(s OG'62

*Uitti rs'u f(.:.'ifu;ar!$ lDan turorysiap 1mry turtisot
dua sewofuu di dunia, maka Allah menjadikaruryo Misor dua dui
api pada Hari Kiamot kelak).

I Pada naskah aslinya tendapat tEryat koso4g t@a tulisilI. rladis yq
dimaksud terdapat dalam riwayat Muslim pada pedahesm iglnelllg znrnd dm
kelembutan hati (53), hadits no. 47 (nomor "nn'm Z9BG).
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Ada beberapa pendapat tentang makna riya dan sum'ah

sebagaimana berikut:

1. Al Khaththabi berkata" "Maknanya, barangsiapa melakukan

suatu amal secara tidak ikhlas, dan hanya ingin agar dilihat

oleh orang lain atau didengar oleh orang lain, maka dia akan

diganjar dengan dipermalukan oleh Allah serta ditampakkan

apa yang disembunyikannya."

2. Barangsiapa yang meniatkan amalnya untuk memperoleh

wibawa dan kedudukan di kalangan manusia dan tidak

menginginkan keridhaan Allah, maka Allah akan

menjadikannya buah bibir manusia di antara orang-orang yang

ingin meraih kedudukan di tengah mereka, dan di akhirat kelak

dia tidak akan memperoleh pahala.

3. Makna dj@erOuat rtya) adalatr menampakkan kepada orang

lain bahwa dia melakukan suatu amal untuk mereka, bukan

untuk Allah. Allah berfirman dalam surah Huud ayat 15-16, ';1n

o:i..-;r!:t qi et Q 4*1 #\u,; w.:j €,Ltiw:;;- o'(.

rjrr-if ,g$#ritui yi ja,lt t;rid F# ; i-$tqii
o:;;;- (Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan

perhiasannya, nisuya kami berikan kepada mereka balasan

pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di

dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orong yang tidak

memperoleh di akhirat, lcecuali nerakn dan lenyaplah di
akhirat itu apa yang telah mereka usahaknn di dunia dan sia-

sialah apa yang telah mereka kerjakan).

4. Barangsiapa yang meniatkan amalnya agar didengar atau

dilihat oleh orang lain supaya mereka mengagungkannya dan

memperoleh kedudukan yang tinggi di tengatr-tengah mereka,

maka dia akan meperroleh apa yang diinginkannya, dan itu

adalatr balasan emalnla, nirmun tidak akan mendapat pahala di
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akhirat.

5. Barangsiapa memperdengarkan aib orang lain, maka Allah
akan menampakkan aibnya dan memperdengarkan apa yang
tidak disukainya bila didengar oleh orang lain.

6. Barangsiapa yang menisbatkan suatu amal shalih kepada

dirinya padahal dia tidak melakukannya, dan mengakui suatu

kebaikan padahal dia tidak memperbuatnya, maka Allah akan

mempermalukannya dan menampakkan kebohongannya.

7. Barangsiapa yang memperlihatkan amalnya kepada orang lain,
maka Allah akan menampakkan kepadanya pahala amalnya

itu, dan mengharamkannya untuk memperolehnya.

8. Makna t iit 'F (maka Allah akan memperdengarkannya)

adalah Allah mempopulerkannya dan memenuhi pendengaran

manusia dengan keburukan namanya sewaktu di dunia atau

pada Hari Kiamat akibat maksud buruk yang dilakukannya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam sejumlah hadits dinyatakan
tentang terjadinya hal itu di akhirat nanti, dan itulah yang bisa
dijadikan sebagai pedoman. Disebutkan dalam riwayat Ahmad dan

Ad-Darimi dari hadits Abu Hind Ad-Dari secara marrtt', oi-) tW i'6 V
P, &t f'.t ?t- *rht o;'t -1$-,1 

@arangsiapa vong b"rloku riya dan

sum'ah, maka pada Hari Kiamat nanti Allah akan memperlihatkan
dan memperdengarkannya). Ath-Thabarani juga meriwayatkannya

dari hadits Auf bin Malik, dan dari hadits Mu'adz secara marfii', 'J, ti

*qt ?;. w' a:i) & y,i' Lfi tl f.;: # -?ar;,irr 
d rk *

(Tidaklah seorang hamba yang sewaktu di dunia berlalu sum'ah dan

riya kecuali Allah akan memperdengarkannya kelak pada Hari
Kiamat di hadapan para makhluk).

Hadits ini mengandung anjuran untuk menyembunyikan amal

shalih. Namun, terkadang disukai untuk ditampakkan oleh orang yang
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layak ditiru dengan maksud agar ditiru, dan itu dilakukan

dengan kebutuhan.

Ibnu Abdussalam berkata, "Anjuran menyembunyikan amal

dikecualikan bagi orang yang hendak menampakkannya agar ditiru

dan diambil manfaat darinya, seperti penulisan ilmu."

Di antara dalilnya adalah hadits Sahal yang telah dikemukakan

pada pembahasan tentang hari Jum'at , ;A-b ry5i41 €rt:#b. (agar

kalian bermalcrnum kepadaku dan mengetahui shalatku).

Ath-Thabari berkata, "Ibnu {Jmar, Ibnu Mas'ud dan sejumlah

salaf pemah bertahajjud di masjid mereka dan menampakkan

kebaikan amal mereka agar diteladani. Barangsiapa sebagai pemimpin

yang amalnya diteladani, mengetahui apa yang untuk Allah dan

mampu menundukkan syetannya, maka amalnya yang tampak maupun

tersembunyi adalah sama karena ketulusan niatnya. Sedangkan yang

tidak bisa seperti itu, maka menyembunyikan amalnya adalah lebih

utarrra."

Hadits yang menerangkan kondisi pertama tadi adalah hadits

Hammad bin Salamah dari Tsabit, dari Anas, dia berkata: '*1r '*
'#,tf ,ltt lqt\i'^!t i,lui ,f .tur'^f* e;i tl-rV, P, * lr' ,,p
)?\\ ii 3riidr (Nabi SAW pernah mendengar seorang laki-laki yang

membaca [Al Qur'anJ dan mengeraskan suara dzikirnya, lalu beliau

bersabda, "Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang

bertaubat." Ternyata laki-laki itu adalah Al Miqdad bin Al Aswad).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari.

Sedangkan hadits yang menerangkan kondisi kedua tadi adalalt

hadits Az-Zuhidari Abu Salamatr, dari Abu Hurairah, dia berkata: iti
*r"19.-ti ,# t :pi *v\t e'dt $'Jvt ,9it;1ur'# d*, h1
(Seorang laki-laki pernah melal<sanakan shalat lalu mengeraskan

bacaannya, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Janganlah

sesuai

I

I
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engkau memperdengarkan kepadaku, tetapi perdengarkanlah kepada

Tuhanmu. ") Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi
Khaitsamah, dan sanad-nya hasan.

37. Orang yang Bermujahadah dalam Menaati Allah

,-r:, t:i t11i. :'Jv',,u \t *"; ,p ; )e * ,#,6 ; ;i t's

Lj
Lj
t

;lG ; ae; )c i .U"*s ;ut'J"-_,'e{ |J .!g
v, +)T J, ,i6 .:o;'tLj ir J'yr'$ ,ii ,V ;
D+ &.n' ts ,Jv .&i l';jt ii ,Lfi \:V 'P

'rl-) 6
ia
4|)l J,->
tc t ta . c. (
o rJ--*r rJl

:t5 ,* .;; ; iG:, [ 'ju i ot 1L i .* y ri *,t',
o s.9..t'. o I \- 7- - o^', - t1"'e tl" t -'ri.'1:-l ti ;ur &:et'p i,Ss *i i'-_,3?ti/J

6500. Dari Anas bin Malik, dari Mu'ad z binJabal RA, dia

berkata, "Ketika aku dibonceng oleh Nabi SAW, tidak ada sesuatu di

antara aku dan beliau kecuali sandaran pelana. Beliau berkata, 'll/ahai
Mu'adzt' Aku menyahut, 'Labbaika ya Rasulullah wa sa'daikl'
Beliau kemudian be{alan sebentar, lalu bersabda,'Wahai Mu'adzl'
Aku menyahut, 'Labbaika ya Rasulullah wa sa'daikl' Beliau

kemuidan berjalan lagi sebentar, lalu bersabda, 'Wahai Mu'adz bin

Jabal!' Aku menyahlt,'Labbaika ya Rasulullah wa sa'daikl' Setelah

itu beliau bersabda, 'Tahukah engkau, apa hak Allah terhadap para
hamba-Nya?' Aku menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih

: 5J,h:)t i>i,tt qj d A *j * ?" e "'"]t

:Jss i O, 'rL i ^!"-'tj it J'i, t;-'A5,i-jj .iC
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mengetahui.' Beliau bersabda, 'Hak Allah terhadap para hamba-Nya

adalah agar mereka beribadah kepada-Nya dan tidak

memperselattukan sesuatu pun dengan-Nya'. Beliau kemudian

be{alan lagi sebentar, lalu bersabda, '\4/ahai Mu'adz bin Jabal!' Aku

menyahut, 'Labbaika ya Rasulullah wa sa'daikl' Beliau bersabda,

'Tahukah engkau apa hak para hamba terhadap Allah bila mereka

melakukannya?' Aku menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih

mengetahui'. Beliau bersabda, 'Hak para hamba terhadap Allah

adalah agar Allah tidak mengadzab mereka'."

Keteransan Hadits:

(Bab orang yang bermujahadah dalam menaati Allah Azza wa

Jalla). Maksudnya, keterangan tentang keutamaan orang yang

bermujahadah. Yang dimaksud dengan muiahadah adalah menahan

nafsu dari keinginan untuk menyibukkan diri dengan kegiatan selain

ibadah. Dengan demikian tampaklah kesesuaian judul dengan

haditsnya.

Ibnu Baththal berkata, "Jihadnya seseorang terhadap nafsunya

adalah jihad yang paling sempurna. Allah berfirman dalam surah An-

Naazi'aat ayat 40, G$t f 'u,.iil ;6t it t&Jg ,i tSii loan adapun

orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan

diri dari keinginan hawa nafsunya). Maksudnya, dengan menahan

dirinya dari keinginan hawa nafsunya terhadap kemaksiatan, dari

syahwatnya, dan dari memperbanyak syahwat yang mubah (yang

dibolehkan) agar dia memperolah ganjaran yang berlimpah di

akhirat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, juga agar tidak terbiasa melakukan

yang mubatr yang bisa mendorongnya kepada yang syubhat sehingga

tidak terpelihara dari yang haram.

Al Qusyairi mengutip dari gunrnya, Abu Ali Ad-Daqqaq,
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"Orang yang pada mulanya bukan orang yang bermujahadah, maka
dia tidak akan mendapatkan aroma dari cara ini."

Diriwayatkan dari Abu Amr bin Bujaid, ..Orang yang
memuli akan agamanya, b erarti telah menghinakan nafsunya. "

Al Qusyairi berkata, "Asal pengertian mujahadah an-nafs
adalah melepaskan diri dari hal-hal yang digandrungi dan
menggiringnya kepada yang lain. Nafsu mempunyai dua sifat, yaitu
tenggelam dalam syahwat, dan enggan melakukan ketaatan. Maka
mujahadah dilakukan sesuai dengan itu."

Seorang imam berkata, "Jihad terhadap nafsu termasuk jihad
melawan musuh, karena musuh itu ada tiga, yaitu: syetan sebagai
kepalanya, kemudian nafsu, karena nafsu selalu mengajak kepada
kenikmatan yang bisa menyeret kepada perbuatan haram yang
dimurkai Allah, sementara syetan dalam hal ini membantu nafsu agar
terjerumus ke dalam perbuatan haram. orang mampu menentang
hawa nafsunya, berarti berhasil menundukkan syetannya. Mujahadah
terhadap nafsunya adalah membawa diri untuk mengikuti perintah
AIIah dan menjauhi larangan-Nya. Bila seorang hamba telah mampu
berbuata seperti itu, maka dia akan mudah be{ihad melawan musuh-
musuh agama. Yang pertama adalah jihad batin, sedangkan yang
kedua adalah jihad zhahir.

Jihad melawan hawa nafsu ada empat tingkatan, yaitu: (a)
menuntun nafsu untuk mempelajari agama, (b) menuntun nafsu untuk
mengamalkan ajaran agama, (c) menuntun nafsu untuk mengajarkan
kepada orang yang belum mengetahui agama, dan (d) mengajak
kepada ajaran mengesakan Allah, memerangi orang yang menentang
agama dan menentang nikmat-nikmat-Nya.

Faktor utama yang mengokohkan jihad terhadap hawa nafsu
adalah jihad terhadap syetan, yaitu dengan menghilangkan syubhat
dan keraguan yang dibisikkannya, menghalau perbuatan haram yang
dijadikan indah oleh syetan, dan meminimalisir perbuatan mubah
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karena bisa menyeret kepada syubhat. Sebagai pelengkap mujahadah

ini adalah senantiasa mawas diri dalam segala kondisi, karena ketika
lengah, syetan dan nafsunya akan menjerumuskannya ke dalam
perbuatan haram. Hanya Allah yang Maha kuasa untuk memberikan
petunjuk."

tr ,-. )V; e ,ft * (Dari Anas, dari Mu'adz bin Jabal).

Demikian redaksi yang diriwayatkan Hammam dari Qatadah.
Konsekuensinya, adalah sebagai pernyataan bahwa hadits ini berasal

dari Musnad Mu'adz. Sementara itu, Hisyam Ad-Dustuwa'i
meriwayatkan dari Qatadah hadits yang menyelisihi Hisyam, dia

mengatakan, -,P'jt ,So *;:\u;,t-'ltt Pt *ht d* ,;tbi ,u;17
1t:; U : (Dari Anas, bahwa Nabi SAW bersabda -Mu'adz ketika itu

sedang dibonceng beliau di atas pelana-, "Wahai Mu'adz.'). Di
akhir pembahasan tentang ilmu telah dikemukakan, bahwa hadits ini
berasal dat', Musnad Anas.

Pendapat yang bisa dijadikan sebagai pedoman adalah

pendapat pertama (yuk i da,'i Musnad Mu'adz). Hal ini dikuatkan,
bahwa Imam Bukhari juga meriwayatkan hadits Hisyam dengan

riwayat Sulaiman At-Taimi dari Anas, dia berkata, & $r'ot ,!.ft
)Ljil. ]Lt 'jJ: y:; ?ttr lDrsebutkan kepadaleu, bahwa Nabi SAW

bersabda kepada Mu'adz). Ini menunjukkan bahwa Anas tidak

mendengarnya langsung dari Nabi SAW, dan kemungkinan kata $\
ini dalam bentuk pasif, yang mana Anas menyandarkannya kepada

Mu'adz, baik dengan perantara atau pun tanpa perantara. Dalam

penjelasan hadits ini pada pembahasan tentang ilmu, telah saya

isyaratkan kemungkinan bahwa Anas menyandarkannya kepada Amr
bin Maimun dari Mu'adz, atau kepada Abdunahman bin Samurah dari

Mu'adz. Semua ini berdasarkan anggapan bahwa itu adalah hadits

yang sama.

Menurut hemat saya, itu adalah dua hadits yang berbeda
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walaupun sumbernya sama, yaitu dari Qatadah, dari Anas, dan

redaksinya juga sama-sama menceritakan saat-saat Mu'adz dibonceng

Nabi SAW, namun redaksi berikutnya berbeda, yaitu hadits bab ini
mengenai hak Allah terhadap para hamba dan hak para hamba

terhadap Allah, dan hadits sebelumnya mengenai orang yang

berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak mempersekutukan

sesuatu pun dengan-Nya. Demikian juga dengan riwayat Abu Utsman

An-Nahdi, Abu Razin dan Abu Al Awwan, semuanya meriwayatkan

dari Mu'adz dan hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Riwayat

Amr bin Maimun sesuai dengan riwayat hadits bab ini. Riwayat
Abdurrahman bin Samurah dari Mu'adz yang diriwayatkan oleh An-
Nasa'i juga serupa. Riwayat lainnya sesuai dengan riwayat Hisyam
yang terdapat dalam Pembahasan tentang ilmu. Saya telah

menyinggung sedikit dari itu pada bab "Nama Kuda dan Keledai"
pada pembahasan tentang jihad.

Diriwayatkan juga dari Anas dari Mu'adz ytrrg menyerupai

hadits bab ini, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur

Al A'masy, dari Abu Sufyan, dari Anas, dia berkata, d:.t; ,VlA $A fti
F, *p ir' & I' d:yi il.;^- -t? "c (Kami mendatangi Mu'adz,

lalu kami berkata, "Ceritakan kepada kami dari keunikan-keunikan

hadits Rasulullah SAW.") setelah itu dikemukakan seperti hadits

Hammam yang berasal dari Qatadatr.

''i-'-t' LJi 14. (Ketika aku dibonceng). Keterangannya telah

dipaparkan di akhir Pembahasan tentang pakaian, yaitu dua bab

sebelum pembahasan tentang adab.

S>|t'a7i lt qJ ,i',; (Tidak ada sesuatu di antara aku dan

beliau kecuali bagian sandaran pelana). Ar-Rahl artinya pelana unta,

seperti halnya kata as-sary $elana kuda). Aakhirat ar-raful adalah

papan di belakang pengendara sebagai sandaran. Disebutkannya

kondisi ini secara detail menunjukkan betapa dekatnya Mu'adz
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dengan Rasulullah sAw saat itu untuk memastikan pendengarnya,
bahwa dia tahu persis apayangdiriwayatkannya itu.

Dalam riwayat Imam Muslim dari Haddab bin Khalid, yaitu
Hudaibah, gurunya Imam Bukhari dalam hadits ini, dengan sanad-nya
ini, disebutt<an'07'i- sebagai gantilo:eT. Sedangkan dalam riwayat

Amr bin Maimun dari Mu'adz disebutkan, ,Jb h, ,r,,; 
"'olr J\'c:?

* 'i i,f" )V & *i Qqm pernah dibonceng oleh Nabi SAW di

atas seekor keledai yang bernama ufair). Selain itu, dalam riwayat
Ahmad dari Abdurrahman bin Ghanam, dari Mu'adz disebutkan, !f
#,b'ei'jk'i ,lla- )V & 6) rut *vitt C" Ct (Bahwa Nabi

SAW pernah menunggang seekor keledai yang bernama yafur
dengan pelana yang terbuat dari serabut).

Dari hasil penggabungan hadits-hadits tersebut, dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tjtiii aaaUntempat

sandaran palana, karena di sini dinyatakan di atas keledai. Demikian
yang diisyaratkan oleh An-Nawawi, sementara Ibnu Shalah
menganggap bahwa itu adalah dua peristiwa yang berbeda.
Tampaknya, dia berpatokan dengan redaksi yang terdapat dalam
riwayat Abu Al Awwam yang diriwayatkan Imam Ahmad, JJ+ sb
;;i 1Oi atas unta merah). tapi sanad-nya dha'if.

menyahut, "Labbaika.') Hal ini telah dipaparkan pada pembahasan

tentang haji.

It jp,l (Rasulullah) dibaca nashabkarena berfungsi sebagai

objek sedangkan kata serunya tidak disebutkan. Dalam riwayat yang
disebutkan pada pembahasan tentang ilmu kata serunya dicantumkan.

b, '., st ',, "! gaiou kemudian berjalan sebentar). lni
menunjukkan bahwa seruan Rasulullah SAW kepada Mu'adz yang
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disebutkan pada pembahasan tentang ilmu, .3liil t it ,S'rt { eJo5 ,jd
1g a; ,JuS (tttu'adz menyahut, "Labbaik wahai Rasulullah wa

sa'daik." Beliau bersabda lagi, "Wahai Mu'adz.") tidak terjadi secara

langsung, tapi sesaat setelah itu.
'J, {t (tol, beliau bersabda). Dalam riwayat Al Kasyrnihani

di sebutkan, Jti'j (Kemu di an b e I i au b e r s a b d a).

tr U\ra S- Wot ai Mu'adz bin Jabat). Penjelasan tentang hal

ini telah dipaparkan pada pembahsan tentang ilmu.

q)U 
"Li 'j6 (Beliau bersabda, "Tahuknh engkau.") Dalam

riwayat Imam Muslim yang diisyaratkan tadi, setelah kalimat ''!;3;J)

yang kedua dicantumkan, g;.fri ji ,i,t j'n jL, j (Beliau kemudian

berjalan lagi sebentar, lalu bersabda, "Tahukah engkau. ") Sementara

dalam riwayat Musa bin Ismail dari Hammam yang telah
dikemukakan pada pembahasan tentang minta izin, setelah kalimat
yang pertama disebutkan, ti:il|'rii'Sri ; 6"*udian b eliau m engat akan

seperti itu tiga kali). Maksudnya, beliau menyeru Mu'adz dan dia
menyahutnya. Sebelumnya, telah dikemukakan juga riwayat serupa

pada Pembahasan tentang ilmu. Hal ini berfungsi untuk memfokuskan
perhatian Mu'adz kepada apa yang hendak beliau sampaikan sehingga

dapat memahaminya dengan benar.

rgl4.-it l' 
t-i, t g:U'p lfolrut oh engknu, apa hak Allah

terhadap para hamba-Nya?). Katat6iil adalah setiap yang ada atau

yang pasti ada. Perkataan yang benar disebut !j karena kejadiannya

riil dan tidak mengandung keraguan. 
tg;irjuga 

berarti yang dimiliki

pada pihak lain bila tidak ada keraguan padanya. Sedangkan yang

dimaksud di sini adalatr yang dimiliki Allah pada para hamba.

Demikian pendapat yang dikatakan oleh Ibnu At-Taimi dalam kitab
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At-Tahrir.

Al Qurthubi berkata, "Hak Allah terhadap hamba-Nya adalah

pahala yang drjanjikan Allah kepada hamba dan memastikan itu

kepadanya dengan firman-Nya."

;*' y ff f"\j isid:n- of (Mereka beribadah kepada-Nya dan

tidak memperselailukan sesuatu pun dengan-Nya). Yang dimaksud

dengan ibadah adalah melakukan amal ketaatan dan menjauhi

kemaksiatan. Kalimat "tidak mempersekutukan" disebutkan setelah

kalimat tadi karena merupakan bagian dari tauhid yang sempurna.

Hikmah disambungnya kalimat ini dengan "ibadah" adalah, karena

sebagian orang kafir mengklaim bahwa mereka menyembah Allah

namun di samping itu mereka juga menyembah tuhan-tuhan lain. Oleh

karena itu, penafian tersebut disebutkan. Sebelumnya, telah

dikemukakan bahwa redaksi ini adalah jumlah fualiyah (kalimat yang

menerangkan kondisi). Artinya, mereka beribadah kepada-Nya dalam

keadaan tidak mempersekutukan-Nya.

Ibnu Hibban berkata, "Ibadah kepada Allah adalah mengakui

dengan lisan, membenarkan dengan hati dan mengamalkan dengan

anggota ,*yl Oleh karena itu, pada redaksi berikutnya disebutkan,

1'3LJ,i t3);i ri1 ;u;ir '* 6i (Lalu apa hakpara hamba jika mereka

melakukan irz). Kalimat ini diungkapkan dengany''/ (melakukan) dan

tidak diungkapkan dengan perkataan.

{o:r-j;j ri1 iirr j; >q,',i, r; e)U.p (Tahukah engkau apa hak

para hamba terhadap Allah bila mereka melakuknnnyal).D,rtry

riwayat Imam Muslim disebutkan dengan redaksi, 3J-J,! l#il li!

(Apabila mereka melakuknn itu).

'&j3Ji-f bf iirr olO :r:lt'g7 lttot, p"ra hamba terhadap Allah

adalah Allah tidak mengadzab mereka). Dalarn riwayaj Ibnu Hibban

dari jalur Amr bin Maimun disebutkan dengan redaksi, 11 H '.fin- oi
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'&i.3Jt- (Adalah Allah mengampuni mereka dan tidak mengadzab

mereka). Sementara dalam riwayat Abu Utsman disebutk*, A<gi-j
'^Ljt 1tt"*asukkan mereka ke dalam surga). Selain itu, dalam riwayat

Al Awwam juga disebutkan seperti itu dengan tambahan, t4- .it;"':

(Dan mengampuni mereka). Dalam riwayat Abdunahman bin Ghunm
juga disebutkan, i,hjr ;,11;U-'oi peaoUn memasukkan mereka ke dalam

surga).

Al Qurthubi berkata, "Hak para hamba terhadap Allah adalah
pahala dan ganjaran yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Maka
itu menjadi hak dan pasti dipenuhi berdasarkan janji-Nya yang benar,
karena perkataan-Nya adalah benar, tidak mungkin Allah berdusta
dalam menyampaikan berita, dan tidak akan melanggar janji. Jadi,
Allah SWT tidak berkewajiban apa-apa karena tidak ada yang
memerintah diri-Nya, tidak ada yang mewajibkan apa pun atas-Nya.',

Sebagian kalangan Mu'tazilatr berpedoman dengan zhahirnya,
namun itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar. pada pembahasan

tentang ilmu telah dikemukakan sejumlah jawabannya selain ini, di
antaranya bahwa yang dimaksud dengan hak di sini adalah yang sudah
pasti atau yang layak. Karena sikap baik Tuhan kepada orang yang

tidak mengakui Tuhan selain-Nya adalah layak untuk tidak
mengadzabnya. Atau yang dimaksud adalah seperti kewajiban dalam
merealisasikan dan memastikannya. Atau ini hanya disebutkan
sebagai bentuk perbandingan.

Al Qurthubi berkata, "Hadits ini menunjukkan bolehnya dua
orang menunggang seekor keledai; kerendahan hati Nabi SAW;
ketuamaan Mu'adz dan keluhuran adabnya dalam berbicara dan dalam
hal yang tidak diketahuinya, dia mengembalikannya kepada ilmu
Allah dan Rasul-Nya; Dekatnya kedudukan Mu'adz bagi Nabi SAW.
Hadits ini juga menunjukkan pengulangan perkataan supaya lebih
tegas dan lebih dapat difahami, pertanyaan guru kepada muridnya
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tentang hukum untuk mengetahui apa yang telah diketahuinya dan

menj elaskan apa yangbelum difahaminya."

Ibnu Rajab mengatakan di awal Syarh Imam Bukhari, "Para

ulama mengatakan, bahwa keengganan Mu'adz menyampaikan berita

gembira kepada orang-orang adalah agar mereka tidak mengandalkan

itu. Karena hadits-hadits tentang keringanan tidak disebarkan secara

umum agar pemahaman mereka tidak terhalang dari maksudnya.

Mu'adz sendiri yang telah mendengar, justru semakin gigih berusaha

dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara orang yang belum

mencapai derajat seperti Mu'adz malah mungkin mengandalkan

zhahir hadits ini.

Berdasarkan riwayat-riwayat mutawatir yang berasal dari Al

Qur'an dan Sunnah, sebagian muwahhidin (manusia yang mengesakan

Allah) akan masuk neraka. Karena itu, antara hadits-hadits tersebut

perlu dikompromikan. Mengenai hal ini, para ulama telah menempuh

berbagai cara, di antaranya adalah pendapat Az-Ztthi, bahwa

keringanan ini sebelum diturunkannya kewajiban dan hukum. Akan

dikemukakan darinya dalam hadits Utsman pada pembahasan tentang

wudhu. Sementara itu yang lain menyangkal dengan menyatakan,

bahwa penghapusan masuk ke dalam khabar (berita) dan bahwa

Mu'adz mendengar ini belakangan setelah diturunkannya banyak

kewajiban.

Ada juga yang berpendapat, bahwa ini bukan penghapusan,

tapi diartikan secara umum, dan dibatasi dengan syarat-syarat seperti

diterapkannya hukum sesuai dengan sebabnya selama tidak ada yang

menghalangi. Jika itu terpenuhi maka ketentuan pun diberlakukan.

Demikian yang diisyaratkan oleh Wahab bin Munabbih dengan

perkataannya yang dikemukakan pada pembahasan tentang jenazah

saat menjelaskan, e-bitltJtrt,r' rti-jt lbt ganwa "Laa ilaaha

illaallaah" adalah kunci surga). Tidak ada kunci kecuali pasti bergigi.

Selain itu, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah tidak
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memasuki neraka kesyirikan. Ada pula yang berpendapat bahwa
maksudnya adalah tidak seluruh tubuh para muwahhid (orang yang

mengesakan Allah) diadzab, karena api neraka tidak membakar

anggota sujud.

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu bukan untuk setiap

muwahhid yang beribadah, tapi khusus bagi yang ikhlas, sedangkan

keikhlasan akan tampak manifestasinya secara lahir (oleh anggota

tubuh). Oleh sebab itu, tidak benar bila seseorang dianggap ikhlas

namun tetap melakukan kemaksiatan, karena orang yang ikhlas

hatinya dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah dan takut kepada-

Nya, sehingga hal itu mendorong anggota tubuhnya untuk melakukan

ketaatan dan menahan dari kemaksiatan."

Di akhir hadits Anas dari Mu'adz yang serupa dengan hadits

bab ini disebutkan, +ir,,q1?,6 tjt$!i)r,i.I 
'Jri 

rr,,6r ?ittidi
t

t-:.J'tt Ft (Lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah! Bolehkan aku

menyampaikan ini kepada orang-orang?" Beliau menjawab, "Tidak,

agar mereka tidak mengandalkannya." Kemudian Mu'adz
mengabarkan ini menjelang kematiannya karena merasa berdosa

[bila tidak menyampaikannya]). Penjelasan tentang hal ini telah
dipaparkan pada Pembahasan tentang ilmu.

Catatan:

Ini termasuk hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam
Bukhari pada tiga tempat dari satu syaikh dan satu sanad. Hadits
seperti ini sedikit sekali terdapat dalam kitabnya. Namun, pada hadits
yang disebutkannya pada pembahasan tentang minta izin, dia
menambahkan Musa bin Isma'il di dalam sanad-nya. Sebagian orang

yang pernah kami temui telah menelusuri hadits-hadits Imam Bukhari
yang diriwayatkan pada dua tempat dengan sanad yang sama.

Jumlahnya lebih dari dua puluh hadits, dan sebagiannya dicantumkan
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dengan redaksi yang ringkas.

38. Rendah Hati (Tawadhu')

.r, t.1 A ,. r rz

, # 'l-j );C ht ub bt J'y).a31: UL{ :Jtt ii *
'"fr,$ ,\ii.i i :i *Lt;itv; ,!",)^i \ Utt')',ir2;)t
?rt j; :t ,l';'r'J"" )+it ,-'1" f;tt', p:!'Jlt ;, |!))

s,. - 5. -"r. - )o- o I ,.. a- v- t '.'4;2'))t rifur 'u,* e';i bf o' jL b ;;y,yt-: *
6501. ,un *r., dia berkat u, "rJ*uRasulullah ,O* diberi

nama Adhba', dan unta itu tidak pernah dikalahkan. Kemudian

seorang pria badui datang megendarai untanya lalu berhasil
mengalahkannya. Maka hal ini membuat kaum muslimin terganggu,

dan mereka berkata, 'Adhba' telah dikalahkan'. Mendengar itu,
Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya adalah hak atas Allah
untuk tidak mengangkat sesuatu dari dunia kecuali Dia akan

merendahkannya' ."

1. t... t ct ,?. t,. ,, t.. / .1. t,o. .t or- t*,o 7,et o+) L* . - LSPI o).a.) ry. * $lt a**, c-S {..>l

g:a,,|,{,x+L\,.ft- ol, Ar& C e:, ii.W-
i:;J- ,/4t f * ,#!'; iru tltii t L\1; cj .ils\

.ar*;!i (fr'o'-;rl

$:Jv ii,r tt ,*, *ht ,k :t J';)|SG ,iu r;'; sri ;
UI-L| ;;r,$* eAF 61 .+'-,*lu liit * 0., J,a;G
t:ot: |4f ,b;9tpt, jyrfro*,lr;c, *,!+?te
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6502. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman,'Barangsiapa memusuhi

wali-Ku, maka sesungguhnya Aku memaklumkan perang terhadapnya.

Dan tiada sesuatu yang lebih Aku cintai dari apa yang dilakukan oleh

hamba-Ku untuk mendekatkan diri kepada-Ku daripada mengerjakan

apa yang Aku wajibkan kepadanya. Dan tidaklah hamba-Ku terus

menerus mendekatkan diri kepada-Ku dengan melakukan amalan-

amalan sunnah sehingga Aku mencintainya. Apabila Aku telah

mencintainya, maka Aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan

untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk

melihat, menjadi tangannya yang dia gunakan untuk berbuat, dan

menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta

kepada-Ku niscaya Aku beri, dan jika memohon perlindungan

kepada-Ku niscaya Aku melindunginya. Dan Aku tidak pernah

bimbang terhadap sesuatu yang Aku sendiri pelakunya sebagaimana

kebimbangan-Ku terhadap jiwa seorang mulcrnin yang membenci

kematian sementara Aku pun tidak suka berbuat buruk terhadapnya'."

Keterangan Hadits:

(Bab rendah hati). Kata tawaadhu' berasal dari akar kata

dhi'ah artinya rendah. Yang dimaksud dengan tawadhu' adalah

menunjukkan sikap rendah hati terhadap orang yang ingin dihormati.
Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah sikap menghormati

orang yang memiliki keutamaan yang lebih darinya. Pada bab ini
Imam Bukhari menyebutkan dua hadits:

Perlama, hadits Anas yafig menceritakan tentang unta

Rasulullah SAW yang dikalahkan oleh unta milik seorang pria badui.

Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang jihad dalam bab

"Unta Nabi SAW".

Sebagian orang menyatakan, bahwa hadits ini tidak tepat

diletakkan dalam judul ini. Tampaknya, mereka lupa akan sebagian
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jalur periwayatannya yang dikemukakan oleh An-Nasa'i dengan

redaksi, Ltbt$l.[iiJl .J *"-dg';t t(nr je'62 gaoUn hak atas

Allah untuk tidak mengangkat sesuatu pun yang meninggikan dirinya

di dunia kecuali merendahkannya) karena ini mengisyaratkan anjuran

untuk tidak meninggikan diri (tinggi hati) dan anjuran untuk rendah

hati serta menunjukkan bahwa perkara-perkara dunia adalah serba

kurang dan tidak sempurna.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menunjukkan rendahnya

dunia di hadapan Allah, dan peringatan untuk meninggalkan sikap

berbangga diri, serta segala sesuatu adalah hina di hadapan Allah.

Oleh sebab itu, setiap yang berakal selayaknya bersikap zuhud

terhadap kemewahan dunia dan mengurangi persaingan dalam

mencari kemewahan dunia."

Ath-Thabari berkata, "Rendah hati mengandung

kemasalahatan bagi agama dan dunia, karena jika manusia

menggunakannya di dunia, kedengkian akan hilang di antara mereka,

dan mereka akan terbebas dari rasa letih saling membanggakan dan

mengungguli."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini juga menunjukkan

luhurnya akhlak dan kerendahan hati Nabi SAW, karena beliau rela

pria badui itu mengalahkan beliau dalam pacuan unta. Hadits ini juga

menunj ukkan bolehnya melakukan perlombaan.

Kedua,;r;tilrr i:11 lSrrrngguhnya Allah Ta'ala). Al Karmani

berkata, "Ini termasuk hadits qudsi."

Pembahasan tentang hadits qudsi telah dipaparkan enam bab

sebelum ini.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada sebagian jalur periwayatannya

disebutkan, bahwa Nabi SAW menceritakan ini dari Jibril, dari Allatl

Azza wa Jalla, yaitu dalam hadits Anas.

4; ,;. a;iwitbi (Barangsiapa memusuhi wali-Ku). Yang
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dimaksud dengan "wali Allah" adalah orang yang mengerti tentang

Allah dan selalu melaksanakan ketaatan kepada-Nya serta ikhlas

dalam beribadah kepada-Nya.

Tampak kejanggalan mengenai adanya seseorang yang

memusuhi, karena permusuhan semestinya te4'adi dari dua belah

pihak, sementara seorang wali adalah lembut dan santun terhadap

orang yang tidak tahu. Hal ini dapat dijawab, bahwa permusuhan itu

tidak hanya berupa pertentangan dan mu'amalah duniawi saja, tapi

kadang juga te4adi dari kebencian akibat fanatisme, seperti golongan

Rafidhah yang membenci Abu Bakar, ahli bid'ah yang membenci ahli

sunnah, sehingga permusuhan itu terjadi dari kedua belah pihak.

Sedangkan dari pihak wali, maka itu untuk Allah dan karena Allah,

sementara pihak lainnya adalah sebagaimana yang telah disebutkan.

Begitu juga dengan orang fasik yang melakukan kefasikannya secara

terang-terangan menunjukkan, bahwa ia dibenci oleh wali Allah
karena Allah, dibenci juga oleh yang lain untuk mengingkarinya dan

mencegalmya dari syahwatnya. Kadang juga istilah permusuhan

dimaksudkan dari salah satu pihak dengan perbuatan dan dari pihak

lainnya dengan kekuatan.

Ibnu Hubairah dalam kitab Al lfshah berkata, "Kalimat Q, a3O

4) (memusuhi wali-Ku) artinya menjadikannya sebagai musuh.

Menurutku, maknanya tidak lain adalah memusuhinya karena

perwaliannya. Demikian ini jika mencakup peringatan tentang

menyakiti hati para wali Allah yang tidak mutlak, yang dikecualikan

darinya adalah apabila kondisinya menuntut terjadinya perselisihan di

antara dua wali dalam suatu perseteruan atau pengadilan, yang intinya

adalah mencari yang benar. Karena pernah juga terjadi perdebatan

antara Abu Bakar dan LJmar, antara Al Abbas dan Ali dan

sebagainya."

Al Fakihani menanggapi, bahwa memusuhi wali karena

perwaliannya tidak dapat difahami, kecuali diartikan sebagai
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kedengkian, yaitu mengharapkan hilangnya perwalian itu. Tapi ini

jauh dari kemungkinan terjadi terhadap seorang wali.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang telah saya kemukakan

lebih tepat untuk dijadikan dasar.

Ibnu Hubairah berkata, "Dari hadits ini dapat disimpulkan

bahwa perlu adanya mendahulukan alasan sebelum peringatan." lni

memang cukup jelas.

'^-i,/;.t't*r'6 1U"ka sesungguhnya Aku telah memaklumkan

t erhadapny a). Maksudnya, Aku memberitahukan kepadanya'

?;i-(Perang). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan,

74 Sementara dalam riwayat Aisyah disebutkan, 4.s /,,slO V
(Barangsiapa memusuhi wali-Ku). Selain itu, dalam salah satu riwayat

Ahmad disebutkan, 4ssl .tii';; (Barangsiapa menyakiti wali-Ku).

Dalam riwayat lainnya juga disebutkan, 6':1 ;-i (Barangsiapa

menyakiti). Dalam hadits Maimunah pun disebutkan seperti itu, lalu

disebutkan, i5-r)'Sh;;t"di lmakn sungguh ia telah layak Aku

perangi). Dalam riwayat Wahab bin Munabbih yang diriwayatkan

secara mauquf disebutkan, :';-rduroil;"r ta ,y'iit ,ll oat;r ,lirr i6
(Allah berfirman, "Barangsiapa menghinakan wali-Ku yang beriman,

maka sungguh dia telah menyongsong-Ku dengan peperangan'")

Sedangkan dalam riwayat Mu'adz disebutkan, {"du;fu i1 ;'' X

(Maka sungguh dia telah menantang Allah untuk berperang)'

Terakhir, dalam hadits Abu Umamah dan Anas disebutkan, ,l::J. sl

(Maka sungguh dia telah menantang-Ku).

Tampak janggal jika terjadi peperangan, karena ini berarti

melibatkan dua pihak, sedangkan makhluk berada dalam genggaman

Sang Pencipta. Pemyataan ini dapat dijawab, bahwa ini merupakan

bentuk pengungkapan dengan sesuatu yang dapat difahami, karena
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perang terlahir dari permusuhan, dan permusuhan terlahir dari
perselisihan, sedangkan puncak perang adalah kehancuran, dan tidak
ada yang dapat mengalahkan Allah. Seakan-akan maknanya adalah,

maka dia telah memaksa-Ku untuk menghancurkannya. Di sini,
menggunakan kata perang dengan maksud dampaknya. Artinya, Aku
melakukan terhadapnya apa yang dilakukan oleh musuh yang

memerangi.

Al Fakihani berkata, "lni mengandung ancaman keras, karena

orang yang memerangi Allah pasti akan binasa. Ini merupakan

ungkapan kiasan yang sangat mendalam, karena yang membenci

orang yang mencintai Allah berarti menentang Allah, dan orang yang

menentang Allah berarti membangkang terhadap-Nya, sedangkan

orang yang membangkang terhadap-Nya maka Allah
membinasakannya. Barangsiapa menolong wali Allah, maka Allah
akan memuliakannya."

Ath-Thufi berkata, "Ketika wali Allah adalah orang yang

berwali kepada Allah dengan ketaatan dan ketakwaan, maka Allah
akan melindunginya dengan melihara dan menolongnya. Allah telah

memberlakukan kebiasaan, bahwa musuhnya musuh adalah teman,

dan temannya musuh adalah musuh. Maka musuh wali Allah adalah

musuh Allah, karena itu, siapa yang memusuhi wali Allah, maka dia
sama dengan orang yang memusuhi Allah, dan siapa yang memerangi

wali Allah, maka sama dengan memerangi Allah."

1it :- 
-r.F\ + dl *i ".?e* Ap e 6j (Dan tiada

sesuatu yang lebih Alar cintai dari apa yang dilalatkan oleh hamba-Ku

untuk mendekatkan diri kepada-Ku daripada mengerjakan apa yang

Aku wajibkan kepadanya). Termasuk dalam kalimat ini adalah semua

kewajiban, baik fardhu ain maupun fardhu kifayah. Secara zhahir

adalah khusus apa yang pada asalnya memang diwajibkan Allah.
Sedangkan cakupannya terhadap kewajiban yang diwajibkan sendiri

oleh hamba, maka ini perlu diteliti lebih jauh, karena redaksinya
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menyatakan , *'.>?\(Yang Aku wajibknn kepadanya). Kecuali bila

diambil dari makna yang lebih umum. Jadi, melaksanakan kewajiban-

kewajiban adalah amal yang paling dicintai Allah.

Ath-Thufi berkata, "Perintah melaksanakan kewajiban adalah

pasti, dan akibat meninggalkannya adalah hukuman. Beda halnya

dengan amalan sunah, baik perintah melaksanakannya maupun akibat

meninggalkannya, walaupun sama dalam hal perolehan pahala.

Kewajiban lebih sempurna daripada amalan sunah. Karena itulah

kewajiban lebih dicintai Allah dan lebih bisa mendekatkan diri

kepada-Nya. Selain itu, kewajiban laksana pondasi, sedangkan amalan

sunah laksana cabang dan bangunan. Melaksanakan kewajiban sesuai

dengan perintah berarti telah melaksanakan perintah, menghormati

yang memerintahkan, mengagungkan-Nya dengan ketundukan

kepada-Nya, dan menampakkan keagungan ketuhanan serta kehinaan

penghambaan. Oleh karena itu, mendekatkan diri dengan

melaksanakan kewajiban merupakan amal yang paling agung, dan

orang yang melaksanakan kewajiban kadang melaksankaannya karena

takut hukuman. Sementara orang yang melaksanakan amalan sunah

kadang tidak melaksanakannya, kecuali karena ingin mendapat jasa,

sehingga diganjar dengan kecintaan yang merupakan puncak

keinginan setiap orang yang mendekatkan diri dengan jasanya."

'J\, 
") (Terus-menerus). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan dengan kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan

akan datan g, Jt1t4.
o i o '-,
i )t ,-:--l;- (Mendekatkan diri kepada-Ku). Abu Al Qasim Altd' "J

Qusyairi berkata, "Dekatnya hamba kepada Tuhannya adalah dengan

keimanan, kemudian dengan kebaikan. Sedangkan dekatnya Tuhan

kepada hamba-Nya di dunia adalah memberikan pengakuan khusus

kepadanya, sedangkan di akhirat adalah memberikan keridhan khusus

kepadanya. Tidaklah sempurna kedekatan harnba kepada kebenaran
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kecuali setelah sempuma kedekatannya kepada Sang Pencipta.

Dekatnya Tuhan dengan ilmu dan kekuasaan bersifat umum untuk

semua manusia, dengan kelembutan dan pertolongan bersifat khusus

untuk orang-orang khusus, dan dengan kesantunan bersifat khusus

untuk para wali."

Dalam hadits Abu Umamah disebutkan dengan lafazh, |*,5"

!! sebagai ganti ;1,+F1-, demikian juga redaksi yang disebutkan

dalam hadits Maimunah.
t to.o i 6,'A :+i ,F ,Yfi|u. (Dengan melakukan amalan-amalan sunnah

sehingga Aku mencintai'nya).Dalam riwayat Al Kasymi hanikata'#i

disebutkan dengan redaksi, 4i 1,ltu mencintainya). Secara zhahir,

kecintaan Allah kepada hamba-Nya terjadi karena hamba selalu ber-
taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah dengan melakukan amalan

sunah. Tampak ada kejanggalan karena di awal disebutkan bahwa
pelaksanakan kewajiban adalah ibadah yang paling dicintai Allah
yang mendekatkan pelakunya kepada Allah, tapi mengapa tidak
melahirkan kecintaan? Hal ini bisa dijawab, bahwa yang di maksud

dengan ',!l]t$t (amalan-amalan sunah) adalah amalan yang menyertai

amalan wajib dan berfungsi untuk melengkapinya. Hal ini lebih

dipertegas dengan riwayat Abu Umamah yang menyebutkan, ,71:1 4.t t;-

|Db c.-aV1tj;5( ,ftg,r4 6'!):riU d\(Wahai anak Adam,

sesungguhnya engkau tidak akan mendapatkan apa yang ada di sisi-

Ku kecuali dengan melal<sanakan apa yang Aku wajibkan kepadamu).

Al Fakihani berkata, "Makna hadits ini adalah bila seorang

hamba melaksanakan kewajiban, dan juga melakukan secara terus

menerus amalan sunah seperti shalat, puasa dan sebagainya, maka

akan mendatangkan kecintaan Allah."

Ibnu Hubairah berkata, "Dari redaksi, at 6 (Dan tidaklah

hamba-Ku terus menerus mendekatkan diri) disimpulkan, bahwa
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amalan sunah tidak boleh didahulukan daripada amalan wajib.
Amalan sunah disebut nafilah lantaran sebagai penambah amalan

wajib. Jika kewajiban tidak dilaksanakan, maka amalan sunah (amalan

tambahan) tidak akan menghasilkan apa-apa, sedangkan orang yang

melaksanakan kewajiban kemudian menambahinya dengan amalan

sunah dengan cara melakukan secara terus menerus, maka terbukti
bahwa hamba itu berkeinginan untuk mendekatkan diri."

Seperti yang diketahui, upaya mendekatkan diri biasa

dilakukan dengan selain amalan wajib, misalnya dengan hadiah. Hal

ini tentu saja berbeda dengan orang yang memenuhi kewajiban pajak

atau melunasi utang. Selain itu, di antara yang disyariatkan sebagai

amalan sunah ada yang berfungsi sebagai penambal amalan wajib,

seperti yang diriwayatkan secara shahih dalam hadits yang

diriwayatkan oleh Muslim, 'ih:-j a+r,# ?y"n €#,'# b$i
(Lihatlah, apakah hamba-Ku memiliki amalan tambahan [amalan
sunahJ hingga bisa melengkapi amalan wajibnya).

Dengan demikian jelaslah bahwa yang dimaksud dengan

mendekatkan diri dengan amalan sunah adalah bagi yang telah

melaksanakan kewajiban, bukan sekadar melaksanakan amalan sunah

saja. Para ulama berkata, "Orang yang disibukkan oleh amalan wajib
hingga tidak melaksanakan amalan sunah, maka dia dimaklumi,

sedangkan yang disibukkan oleh amalan sunah hingga tidak

melaksanakan amalan wajib maka dia tertipu."

#- +lt'r;:;'CK (Maka Aku menjadi pendengarannya yang

dia gunakan untuk mendengar). Al Kasymihani menambahkan kata, g

(Dengannya).

F. d-,€r{t i:-e.i (Menjadi penglihatannya yang dia gunakan

untuk melihat). Dalam hadits Aisyah pada riwayat Abdul Wahid

disebutkan dengan redaksi, Q'r.Li \F! a4 (Matanya yang dia

gunakan untuk melihat). Sementara dalam riwayat Ya'qub bin
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Mujahid disebutkan dengan redaksi, 9,.*r" rlt P (Kedua matanya

yang dia gunakan untuk melihat). Demikian juga saat menyebutkan

telinga, tangan dan kaki.

Selain itu, Abdul Wahid menambahkan dalam riwayatnya,

l',J,6j{" elr U4: ,y.'&;- aiir iSr$i (Dan hatinya yang dia gunakan

untuk berpikir, serta lisannya yang dia gunakan untuk berbicara).
Hadits serupa disebutkan dalam hadits Abu Umamah. Dalam hadits

Abu Umamah disebutkan dengan redaksi, ,-')g-g!r 'ojii lOon

hatinya yang dia gunakan untuk memahami). Sedangkan dalam hadits

Anas disebutkan dengan redaksi, t:i;$i tU;t (*j U'i'CE '^!i',i:,
(Dan barangsiapa yang Aku cintai, maka Aku menjadi pendengaran,

penglihatan, tangan dan pendukung baginya).

Ada pertanyaan, bagaimana mungkin Allah Yang Maha
Pencipta, Maha Mulia lagi Maha Tinggi menjadi pendengaran hamba,

menjadi penglihatannya dan seterusnya? Menanggapi pertanyaan ini,
dapat dikemukakan beberapa jawaban, yaitu:

1. lni hanya berfungsi sebagai perumpamaan. Maknanya adalah

Aku menjadi pendengarannya dan penglihatannya dalam
mementingkan perintah-Ku, karena dia menyukai ketaatan

kepada-Ku dan lebih mengutamakan melayani-Ku
sebagaimana dia menyukai anggota tubuh itu.

2. Maksudnya semuanya disibukkan oleh-Ku, sehingga tidak
mengarahkan pendengarannya kecuali apa yang membuat-Ku

ridha, dan tidak melihat dengan penglihatannya kecuali apa

yang Aku perintahkan.

3. Maksudnya Aku sampaikan dia kepada tujuannya. Seakan-

akan dia meraihnya dengan pendengaran-Nya, penglihatan-

Nya dan seterusnya.

4. Aku memberikan pertolongan kepadanya sehingga bagaikan
menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan

<
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5.

kakinya saat ia menghadapi musuhnya.

Al Fakihani, dan Ibnu Hubairah telah lebih dulu
mengemukakan maknanya, "Menurutku, pada kalimat tersebut
ada mudhafyang tidak disebutkan, yaitu, Aku menjadi penjaga
pendengarannya yang dia gunakan untuk melihat, sehingga ia
hanya mendengar sesuatu yang halal; Aku menjadi
penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat sesuatu yang
halal dan seterusnya."

Al Fakihani berkata, "Kemungkinan makna lainnya lebih halus
daripada sebelumnya, yaitu makna'pendengarannya' adalah
'yang didengarnya', karena kadang .b:l:k ,mashdar juga
bermakna maf'ul, seperti kalimat ,,.Sf iDt-i (fulan adalah

harapan), maksudnya adalah, rtlJ (harapanku). Maknanya,

dia tidak mendengar kecuali dzikir kepada-Ku, tidak merasa
nikmat kecuali dengan membaca Kitab-Ku, tidak merasa
tenteram kecuali dengan bermunajat kepada-Ku, tidak melihat
kecuali pada keajaiban kerajaan-Ku, tidak mengulurkan
tangannya kecuali kepada yang mengandung keridhan-Ku, dan
tidak melangkahkan kakinya kecuali kepada yang mengandung
keridhan-Ku."

Ibnu Hubairah juga mengatakan hal yang sama dengan
pemyataan ini.

Ath-Thufi berkata, "Para ulama yang pendapatnya bisa
dijadikan sebagai pedoman, sependapat bahwa ini adalah
ungkapan kiasan akan pertolongan dan penguat Allah kepada
hamba, hingga seolah-olah Allah memposisikan diri-Nya pada
hamba-Nya sebagai alat pengindra yang bisa dipergunakannya.

Oleh sebab itu, dalam salah satu riwayat disebutkan, ,:#- e
g;.-;- *-'J |j[y--,1.i ,:rp:i;l.t (Maka dengan Aku dia

mendengar, dengan Alil dia melihat, dengan Aku dia

6.
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7.

memukul, dan dengan Aku dia berjalan)."

Ia juga berkata, "Golongan ittihadiyah menyatakan bahwa itu
dipahami dalam arti yang sebenarnya. Mereka berdalih dengan

kemunculan Jibril dalam wujud Dihyah (seorang sahabat).

Mereka mengatakan, bahwa itu adalah wujud rohani yang

menanggalkan bentuk aslinya dan menampakkan diri dalam

wujud manusia. Mereka juga mengatakan, bahwa Allah lebih
kuasa untuk menampakkan diri dalam seluruh wujud atau

sebagiannya. Demikian yang mereka kemukakan. Maha Suci

Allah dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang zhalim."

Al Khaththabi berkata, "hi adalah penggambaran, maknanya

adalah petunjuk Allah untuk hamba-Nya dalam amalan yang

dilakukan anggota tubuhnya. Kecintaan sang hamba dibuat
mudah kepada amalan itu dengan memelihara anggota

tubuhnya untuk terus beramal, dan melindunginya dari apa

yang dibenci Allah, seperti menggunakan telinga untuk
mendengar hal yang sia-sia, mata untuk melihat apa yang

dilarang Allah, tangannya digunakan untuk memukul yang

tidak halal dipukul, dan kaki digunakan untuk berjalan menuju
tempat kemungkaran."

Pendapat Ad-Dawudi juga condong dengan pendapat ini,
begitu juga Al Kaladzi, dia mengemukakan bahwa maknanya

adlah Aku menjagarrya sehingga tidak berbuat kecuali untuk
mendapatkan kecintaan-Ku. Karena bila dia mencintai-Nya,
maka dia tidak suka berbuat hal yang dibenci-Nya.

Al Khaththabi juga berkata, "Kadang itu sebagai ungkapan

tentang cepatnya pengabulan doa dan keberhasilan dalam

mendapatkan apa yang diupayakan. Demikian ini karena

semua upaya manusia dilakukan dengan anggota-anggota

tubuh tersebut."

Sebagian orang berkata, "Pemaknaan ini merupakan cabang
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dari sebelumnya, karena berarti pula tidak menggunakan anggota
tubuhnya kecuali karena Allah dan untuk Allah. Semuanya digunakan
karena kebenaran dan untuk kebenaran."

Al Baihaqi --dalam Az-Zuhd dengan menisbatkan kepada Abu
Utsman Al Jizi, salah seorang imam tarekat- berkata, ..Maknanya

adalah Aku bersegera memenuhi kebutuhan-kebutuhannya pada
pendengarannya untuk mendengar, pada matanya untuk melihat, pada
tangannya untuk menyentuh dan pada kakinya untuk berjalan.,'

Sebagian tokoh sufi kontemporer memaknainya dengan apa
yang mereka sebut sebagai moqam fana' wal mahw, dan bahwa itu
adalah puncaknya, yaitu berdiri karena diberdirikan oleh Allah,
mencintai karena kecintaan Allah kepadanya, melihat karena
penglihatan Allah kepadanya. Maksud pendapat ini adalah, dia
menyaksikan Allah memberdirikannya, dan menyaksikan kecintaan-
Nya kepada dirinya, sehingga mencintai-Nya dan penglihatan-Nya
kepada hamba-Nya sehingga menghadap kepada-Nya dengan hatinya.

Sebagian orang yang sesat memaknainya, bahwa bila seorang
hamba senantiasa melakukan ibadah lahir dan batin hingga bersih dari
segala noda, maka dia mencapai makna al haq. Maha Suci Ailah dari
apa yang mereka nyatakan. Semua ini tidak ada landasannya, baik
yang dikemukakan oleh kalangan Ittihadiyah maupun kalangan yang
menyatakan penyatuan secara mutlak (menyatunya Dzat Allah dengan
tubuh hamba atau wihdatul wujud), karena dalam hadits ini
disebutkan ,'J+\' G,lvil.,t ",y.1, ,'r:+b\ .elbg 1tit " dia meminta

kepada-Ku niscaya Alat beri, dan jika dia memohon perlindungan
kepada-Ku niscaya Alil melindunginya). Ini jelas-jelas bantahan
terhadap mereka.

4A"O, (Jika dia meminta kepada-Ku). Dalam riwayat Abdul

Wahid disebutkan tambatran, g* (Hamba-Ku).

't$bi lttth"rya Aku beri). Maksudnya, Aku berikan kepadanya
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apayalrg dimintanya.

'JJ+\'ri:ri.i-.:"1 ',*t (Dan jika dia memohon perlindungan

kepada-Ku niscaya Aku melindunginya). Maksudnya, Aku
melindunginya dari apa yang ditakutinya. Dalam hadits Abu Umamah

disebutkan, Ai*i u+. Pyrifs (Oanitka dia meminta pertolongan

kepada-Ku niscaya Aku menolongnya). Sedangkan dalam hadits Anas

disebutkan,'i'r>,1,o-..s ,# (uikal dia memberi nasehat untuk-Ku

niscaya Aku menasihatinya). Dari sini disimpulkan, bahwa yang

dimaksud dengan nawaafil adalah semua perkataan dan perbuatan

yang disunahkan. Bahkan dalam hadits Umamah tadi disebutkan,
'a;,* 

',lt At e* l;V'*?: (Dan ibadah hamba-Ku yang paling Aku

cintai adalah nasehat).

Muncul pertanyaan bahwa sejumlah ahli ibadah dan orang

shalih pemah berdoa namun tidak dikabulkan. Pertanyaan dapat

dijawab, bahwa bentuk pengabulan doa bermacam-macam; Bisa

terjadi secara langsung seperti yang dimohonkan, atau diakhirkan

karena hikmah tertentu, atau bentuk pengabulan itu tidak seperti yang

dimohonkan, karena dalam hal yang dimohonkan itu tidak ada

maslahat, sedangkan apa yang diberikan itu terkandung maslahat.

Pelaiaran yans dapat diambil:

1. Hadits ini menunjukkan besarnya kadar shalat, karena bisa

mendatangkan kecintaan Allah kepada hamba, yang ia
gunakan untuk mendengarkan diri kepada Allah. Hal ini
karena shalat merupakan sarana untuk bermunajat dan

mendekatkan diri kepada Allah, dan saat itu tidak ada

perantara antara hamba dengan Tuhannya, dan tidak ada yang

lebih menentramkan hamba daripada shalat. Oleh karena itu,

dalam hadits Anas secara marfu'disebutkan, e e;i'*i
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a<l1a)r (Dijadikan ketentramanku di dalam shalat). An-Nasa'i

dan lainnya juga meriwayatkannya dengan sanad shahih.

Orang yang merasakan ketentraman jiwanya pada sesuatu,

tentu tidak ingin meninggalkannya dan tidak ingin keluar

darinya, karena di dalamnya dia merasakan kenikmatan dan

kenyamanan hidupnya. Hal ini dapat diraih oleh hamba dengan

menabahkan dan menahan diri dalam menghadapi kesulitan.

Dalam hadits Hudzaifah disebutkan tambahan redaksi, Lt*"t

#t G trt4bq,*-U,i Gt t q:ELi;;': ,€,*1i Gq.rl'u
(Dan ia menjadi termasuk para wali-Ku dan orang-orang

pilihan-Ku, serta menjadi tetangga-Ku bersama para nabi,

para shiddiqin dan para syuhada di surga). Sebagian orang
jahil menggunakan hadits ini sebagai pedoman, mereka

berkata, "Jika hati terjaga bersama Allah, maka pikirannya

terpelihara dari kesalahan. "

Menanggapi pandangan ini, para ahli tarekat berkata,

"Pandangan ini tidak perlu diindahkan, kecuali jika sesuai

dengan Al Qur'an dan Sunnah. Karena keterpeliharaan hanya

diberikan kepada para nabi, sedangkan selain mereka pasti

melakukan kesalahan dan dosa. Adalah Umar RA, kendatipun

dia pemuka masyarakat (selain para nabi) yang terpand*g,
namun kadang ketika mempunyai suatu pemikiran, lalu para

sahabat memberikan pendapat yang menentangnya, dia pun

mengikuti pendapat itu dan meninggalkan pendapatnya sendiri.

Karena itu, orang yang mengira bahwa dia telah cukup dan

hebat dengan apa yang terbersit dalam pikirannya yang

dianggap datang dari Rasul SAW, maka dia telah melakukan

kesalatran besar. Orang yang berkata, "Pikiranku mengatakan

kepadaku dari Tuhanku," maka dia lebih salah lagi, karena

tidak adajaminan kalau hatinya itu dibisiki oleh syetan.
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Ath-Thufi berkata, "Hadits ini merupakan pokok landasan
jalan menuju Allah dan mengenal-Nya serta mencitai-Nya.
Karena hal-hal yang diwajibkan, secara batin adalah keimanan,
secara lahir adalah Islam, dan secara lahir dan batin adalah
ihsan pada keimanan dan keislaman sebagaimana yang
disebutkan dalam hadits Jibril. Ihsan itu sendiri mencakup
zuhud, ikhlas, selalu merasa diawasi Allah dan sebagainya."

2. Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang melaksanakan

kewajiban agama dan mendekatkan diri kepada Allah dengan

melaksanakan amalan sunah, maka doanya tidak akan ditolak,
karena adanya janji pasti yang ditegaskan oleh partikel
sumpah. Hadits ini juga menunjukkan bahwa bila seorang

hamba telah mencapai derajat tertinggi sehingga dicintai Allah,
maka dia tidak akan berhenti mengupayakan hal-hal yang

mengandung ketundukan kepada-Nya dan menampakkan
penghambaannya. Hal ini telah dipaparkan di awal
Pembahasan tentang doa.

U:$r "J ,f ,1i'.f '+ti Si 
":s\ f 'o\tt 6j (Dan Aku tidak

pernah bimbang terhadap sesuatu yang Aku sendiri pelakunya

sebagaimana kebimbangan-Ku terhadap jiwa seorang mulonin).

Dalam hadits Aisyah disebutkan dengan redaksi, Ft',* r#\:;
(Seb agaimana kebimbangan-Ku t erhadap kematiannya).

Di dalam kitab Al Hilyah pada biographi Wahab bin Munabbih
disebutkan, "Sungguh aku temukan dalam kitab-kitab para nabi,
bahwa Allah berfirman, 'Aku tidak pernah bimbang terhadap sesuatu

sebagaimana kebimbangan-Ku untuk mencabut ruh orang mukmin' ."

Al Khaththabi berkata, "Keraguan bagi Allah adalah tidak
mungkin, dan mengada-ada terhadap-Nya tentu saja tidak dibenarkan.

Namun dalam masalah ini ada dua penakwilan, yaitu:

Pertama, kadang seorang hamba hampir binasa di masa
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hidupnya karena penyakit yang menimpanya atau kemiskinan yang

menderanya, lalu dia berdoa kepada Allah sehingga Allah
menyembuhkannya dan menghilangakn segala kesulitan darinya.
Maka perbuatan Allah ini adalah seperti keraguan seseorang yang

hendak melakukan suatu perbuatan, kemudian dia melihat hal lain
sehingga yang itu ditinggalkan dan berpaling darinya. Namun
demikian sang hamba harus berjumpa dengan Allah bila telah sampai

waktunya, karena Allah telah menetapkan kefanaan terhadap semua

makhluk-Nya, dan mengkhususkan keabadian bagi diri-Nya.

Kedua, Aku tidak pernah bimbang terhadap para utusan-Ku
yang Aku sendiri pelakunya sebagaimana kebimbangan-Ku pada

mereka terhadap jiwa seorang mukmin. Ini seperti cerita yang

disebutkan dalam kisah Musa. Ketika Musa menampar mata malaikat
maut, maka malaikat itu kembali lagi kepadanya. Maksudnya adalah

belas kasihan, kelembutan dan kehalusan Allah terhadap sang hamba."

Al Kalabadzi mengatakan, batrwa ini adalah bentuk ungkapan

sifat perbuatan untuk mengungkapan sifat dzat, yakni tardiid
(pengulangan) diungkapkan dengan taraddud (kebimbangan). Ia
menjadikan sebab pengulangan untuk menunjukkan ragam kondisi
hamba seperti melematr dan menguat hingga beralih kepada

kecintaannya kepada hidup dan kematian, lalu saat itulah dia
dimatikan. Kadang Allah memunculkan di dalam hati hamba-Nya

keinginan terhadap apa yang ada di sisi-Nya, rasa rindu kepada-Nya

dan mencintai perjumpaan dengan-Nya sehingga dia mengingrnkan

kematian dan tidak lagi membenci kematian. Allah juga mengabarkan

bahwa kadang hamba membenci kernatian dan membuatnya

terganggu, sedangkan Allah tidak suka mernbuatnya merasa

terganggu. Oleh karena itu kebencian terhadap kematian dihilangkan
darinya. Setelah itu kematian datang menjernputnya, sementara dia

dalam keadaan merindukan-Nya."

Dia juga berkata, "Bentuk kaa fi kadang bermakna 
'F,
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seperti }rG aurf 6ernti),'j!: dan i; (menghayatl),'rffdan iii
(mengancam). Wallahu a'lam."

Menurut sebagian orang, kemungkinan misalnya

penyandangan status wali ditujukan untuk hidup selama lima puluh

tahun, sedangkan umumya yang telah ditetapkan adalah tujuh puluh

tahun. Ketika sampai saatnya, ia sakit lalu berdoa kepada Allah
memohon kesembuhan, lantas Allah menghidupkannya selama dua

puluh tahun berikutnya. Allah kemudian mengungkapkan tentang

kadar penyandangan itu dan batas tibanya ajal yang ditetapkan sebagai

i'rrltr 6euimbangan).

Ibnu Al Jauzi mengemukakan, bahwa kebimbangan itu bagi

malaikat yang mencabut nyawa, lalu menyandangkan itu kepada diri-
Nya, karena kebimbangan mereka berasal dari perintah-Nya.

Kebimbangan ini muncul dari tampaknya ketidaksukaan (orang yang

hendak dicabut nyawanya). Jika ada yang mengatakan, bila malaikat

diperintahkan untuk mencabut nyawa, bagaimana bisa terjadi

kebimbangan?

Jawab: Dia bimbang dengan batasan waktunya, misalnya

perintatr jangan kau cabut nyawanya kecuali ia rela.

Kemudian dia mengemukakan jawaban lainnya, bahwa

kemungkinan makna taraddud adalah kelembutan terhadap sang

hamba, misalnya malaikat menangguhkan pencabutan nyawanya.

Karena bila malaikat melihat peran seorang mukmin dan manfaatnya

bagi penduduk dunia, maka dia menghormatinya, sehingga tidak
mengulurkan tangan kepadanya. Lalu ketika teringat perintah

Tuhannya, tidak ada alasan baginya kecuali melaksanakarulya.

Setelah itu dia pun mengemukakan jawaban lain lagi, bahwa

kemungkinan ini ditujukan untuk manusia, yaitu menggunakan

ungkapan yang bisa dicerna, sedangkan Tuhan Maha Suci dari hakikat

itu. Bahkan redaksi ini sejenis dengan firman-Nya (dalam hadits



qudsi), At';'*t ,,#- g.tSl'6'1 (Barangsiapa datang kepadaku dengan

berjalan, maka Aku mendatanginya dengan berlari kecil). Hal ini
seperti salah seorang yang hendak mendisiplinkan anaknya namun

terhalang oleh kecintaan dan belas kasihannya, lalu dia merasa

bimbang, seandainya bukan ayah, misalnya guru, tentu tidak akan

bimbang, bahkan akan langsung memukulnya untuk

mendisiplikannya. Jadi, yang dimaksud dengan redaksi ini adalah

untuk memahamkan kepada kita tentang hakikat kecintaan kepada

wali-Nya dengan menyebutkan "kebimbangan".

Al Karmani mengemukakan makna lainnya, bahwa

maksudnya adalah, Allah mencabut nyawa orang beriman dengan

perlahan dan bertahap, beda halnya dengan perkara lainnya yang

terjadi hanya dengan perintah, "Jadilah," lalu terjadilah dengan

seketika.

'oi'rC, '- i;i Si5 c,,tSt ir<"" fn membenci kematian sementara

Alat tidak senang menyusahkannya). Dalam hadits Aisyatr disebutkan

dengan redaksi, Uir; ifi utica,Jrr ifi;-i11(Sesunguhnya ia membenci

kematian sementara Aku tidak senang menyusahkannya). Ibnu

Makhlad dari Ibnu Karamah menambatrkan di bagian akhimya, U ).1

'4-:r'r-) (Padahal itu harus dialaminya). Tambahan ini juga terdapat

dalam hadits Wahab.

Di dalam kitab Az-Zuhd, Al Baihaqi menyandarkan kepada A1

Junaid, dia berkata, "Kebencian ini karena dalam kematian itu sang

mukmin akan mendapati kesulitan dan derita kematian. Jadi

maknanya bukan Aku membuatnya membenci kematian, karena

kematian itu mengantarkannya kepada ratrmat dan ampunan Allah."

Sebagian orang mengungkapkan, bahwa kematian adalah

sesuatu yang pasti terjadi, yaitu berpisatrnya ruh dari jasad, dan

biasanya itu terjadi dengan rasa sakit yang amat sangat. Hal ini seperti

yang diriwayatkan dari Amr bin Al Ash, bahwa dia pernah ditanya
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ketika merasakan kematian, dia berkata, "oLifi ,i-).t 77'U',r$1 ;g
66 di ruu'u *r'*- I?',* (seakan-akan alru bernafas dari

lobang jarum, dan sealran-akan ada batang berduri yang sedang

ditarik dari kaki ke kepalalat). Diriwayatkan dari Ka'ab, bahwa Umar
pemah menanyakan kepadanya tentang kematian, lalu ia pun

menyebutkannya keterangan yang sama dari Amr.

Seperti itulah kondisi kematian, sementara Allah tidak suka

menyakiti orang mukmin. Oleh karena itu, Allah mengungkapkannya

dengan ungkapan "tidak suka".

Kemungkinan juga bahwa "berbuat buruk" ini dikaitkan

dengan panjang umur, karena umur yang panjang biasanya berakhir

dengan pikun, dimana orang yang mengalaminya akan kembali
kepada kondisi yang paling hina.

Menurut Al Karmani, maksudnya adalah, Aku pun tidak suka

karena dia membenci kematian, maka Aku tidak segera mencabut

nyawanya, sehingga Aku seperti orang yang bimbang.

Syaikh Abu Al Fadhl bin Atha' berkata, "Hadits ini
menunjukkan kemudian wali, karena dia keluar dari pengaturannya

kepada pengaturan Tuhannya, keluar dari pertolongannya untuk
dirinya kepada pertolongan Allah untuk dirinya, dan keluar dari daya

dan kekuatannya kepada kebenaran tawakkalnya. Jadi, bukanlah
jaminan bagi seseorang yang menyakiti seorang wali kemudian dia

tidak mendapat musibah yang menimpa dirinya, atau hartanya atau

anaknya, bahwa nantinya akan selamat dari pembalasan Allah. Karena

musibahnya bisa lebih berat, misalnya musibah yang menimpa

agamanya."

Dia juga berkata, "Kalimat ,*'*fi.(yany Afu wajibkan

kepadanya) mencakup kewajiban zhahir, seperti shalat, zakat dan

ibadah zhahir lainnya, meninggalkan zina, membunuh dan larangan

lainnya. Selain itu, mencakup juga kewajiban batin, seperti mengenal
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Allah, mencintai-Nya, bertawakkal kepada-Nya, takut kepada-Nya
dan sebagainya. Ini terbagi menjadi melakukan perbuatan dan

meninggalkan perbuatan. Hadits ini menunjukkan bahwa wali bisa
mengetahui sebagian hal-hal ghaib karena Allah memberitahukan
kepadanya, dan ini tidak bertentang dengan zhahir firman Allah dalam

surah Al Jinn ayat26-27, ',y F\t t,,r$tt:.r-i * "b'.4}i.,)5:*f' il';
):;,t ([Dia adalah TuhanJ Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia

tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu,
kecuali kepada rasul yang diridhai-Nya).

Ini tidak menutup kemungkinan sebagian pengikutnya masuk

bersamanya secara berbarengan, seperti ungkapan istitsna'
(pengecualian) dalam kalimat, t-:lt ff i;i' ,)pr Se 

',yt 6 (Hari ini

tidak ada yang menemui sang raja kecuali menteri). Tentunya, seperti

yang diketahui menteri selalu masuk bersama asistennya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sifat pengecualian di sini ditujukan
untuk rasul. Jika itu memang terkait dengan kekhususan sebagai rasul,
maka tidak seorang pun dari para pengikutnya yang menyertainya.

Jika tidak demikian, maka kemungkinannya memang seperti yang dia
katakan.

Catatan:

Ada pandangan yang menganggap masuknya hadits ini ke

dalam bab "Rendah Hati" adalah janggal, sampai-sampai Ad-Dawudi
berkata, "Ini sama sekali bukan hadits tentang sifat rendah hati."
Sebagian orang mengatakan, bahwa yang lebih tepat adalah

memasukkan ke dalam bab sebelumnya, yaitu bermujahadah untuk
menaati Allah. Inilah judul yang diberikan oleh Al Baihaqi dalam

kitab Az-Zuhd. Dia pun menyebutkan pasal tentang ijtihad untuk taat

dan keharusan menghamba.

Pemyataan Imam Bukhari dapat dijawab dengan beberapa
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alasan, yaitu:

l. Mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan

sunah hanya bisa dilakukan dengan tujuan merendahkan hati di

hadapan Allah dan tawakkal kepada-Nya. Demikian yang

dikemukakan oleh Al Karmani.

2. Al Kamani juga berkata, "Ada yang mengatakan, bahwa

judulnya disimpulkan dari redaks i, li3'r,-ti (Aku menjadi

pendengarannya) dan dari kebimbangan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dari sini terlahir jawaban ketiga.

Bahkan menurut saya ada jawaban keempat, yaitu disimpulkan dari

kelaziman redaksi, 4, ,),6tb ,y (Barangsiapa memusuhi wali-Ku).

Karena ini berarti peringatan tentang memusuhi para wali yang

semestinya berwali kepada mereka, sedangkan berwali kepada para

wali tidak dapat dilakukan kecuali dengan kerendahan hati, karena di

antara para wali ada yang berpakaian acak-acakan dan berdebu.

Banyak hadits-hadits shahih yang menganjurkan untuk rendah

hati, tapi tidak ada satu pun yang memenuhi syarat Imam Bukhari.

Oleh karena itu, ia mencukupkan hanya dengan kedua hadits bab ini.

Di antara hadits-hadits tersebut adalatr hadits Iyadh bin Himar yang

diriwayatkan secara marfu', 3tt fil;-\ ,i; r-i*tlbi 4 "r\ijr; 
i,rr i,1

*i r-b (Sesungguhnya Allah mewahyul<an kepadalru agar kalian

merendahkan hati sehingga tidak seorang pun yang membanggakan

diri terhadap yang lain). Selain itu, Imam Muslim, Abu Daud dan

lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu', 'Jr1 *ti ti
'n4$t iCS h.1oa" tidaklah seseorang merendahknn hati karena Altah

kecuali Allah meninggikannya).Imam Muslim dan At-Tirmidzi juga

meriwayatkan dari Abu Sa'id secara marfu', s-ii ht'ji h *t; i
'& ei GW-(Barangsiapa merendahkan hati karena Allah makn

Allah meninggilannya hingga menjadiknnnya lebih tinggi daripada
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or ang- o r an g yang b er b akti).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinilai shahih

oleh Ibnu Hibban.

39. Sabda Nabi SAW, #qit zbilri 6i 

"*."Jarak 
aku diutus

dengan kiamat adalah seperti dua jari ini."

:,t,9 .srair' \.*?i'$\i.4t{;r it i;tu' )iu:>
.(:t*

"Tidaklah kejadian kiamat itu, melainkan seperti sekejap mata

atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala

sesuatu." (Qs. An-Nahl [6]: 77)

zbt!1r:it. *?" ;* it J';:r i6 'i6 'W *
tl.1 c//c I lc..lz c/,.t^# r^+ A;eU'H-j .il4s

6503. Dari Sahal, dia U"rt utu, l'Rasulullah'rO* U"rr*au,
'Jarak aku diutus dengan kiamat adalah seperti kedua ini'. Beliau

kemudian memberi isyarat dengan dua jarinya lalu menjulurkannya."

6504. Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Jarak alan

diutus dengan kiamat adalah seperti kedua jari ini."

6

,;t6 aLt L6i*,Jv';rj*?,t * dtf ,,fi'*

396 - TATITUL BAARI



1o.
d._'t

c/r.2
..,dL{)

6505. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sAw, beliau bersabda,
"Jarak aku diutus dengan kiamat adalah seperti kedua ini."
Maksudnya, duajari.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Israil dari Abu Hashin.

Keteransan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW, "Jarak aku diutus dengan kiamat
adalah seperti dua jari ini.") Abu Al Baqa' Ar ukbari dalam kitab
I'rab Al Musnad berkata, "Kata t(Jr Oibac a nashab dan huruf wawu-

nya bermakna'gj. Jika dibaca rafa' maka maknanya menjadi rusak,

karena dalam bahasa Arab tidak boleh menggunakan kalimat, t-4.
bLJ lktamat dibangkitkan).Dan tidak juga dalam posisi rafa',karena

memang belum terjadi."

Sementara itu yang lain membolehkan keduanya (boleh dibaca
nashab dan rafa), bahkan Iyadh menyatakan, bahwa bacaan rafa'
lebih baik, dan itu adalah athfkepada dhamir majhur (kata ganti yang

tidak diketahui) pada kata ij. Ia pun berkata, "Boleh juga dibaca

nasltab." Setelah itu dia mengemukakan alasan seperti yang
dikemukakan oleh Abu Al Baqa', dan menambahkan, .,Atau pada
dhamir yang ditunjukkan oleh hal (keterangan kondisi) seperti
kalimat, ,\:HLi (maka tunggulah). Kalimat ini sama dengan kalimat,

r11r: ',tiL trp],tl;:Ar rg 1r"un datang cuaca dingin dan mantel

tersedia, maka bersiap-siaplah kalian).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jawaban terhadap alasan yang

dikemukakan oleh Abu Al Baqa', sebagimana berikut:
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2.

l. Kata 
":-4. 

mencakup makna yang memadukan pengutusan

Rasul dan datangnya kiamat, seperti $ t*" datang).

Kiamat itu diposisikan seperti benda sebagai ungkapan bahwa

itu pasti terjadi. Tentang kata iitl-Jr yang dibac a nashab

dikuatkan oleh hadits yang terdapat pada tafsir surah An-

Naazi'aat dalam kitab Ash-Shahih ini, yaitu dari jalur Fudhail

bin Sulaiman, dari Abu Hazim dengan redaksi, ee{-Srl i>1.

(Jarak aku diutus dengan kiamat). Karena ini jelas

menunjukkan bahwa huruf wawu ini adalah wawu ma'iyyah

(partikel yang menunjukkan makna bersama).

,a)r # it pL.lr ti Ci (Tidaktah kejadian kiamat itu,

melal.inkan seperti sekejap mata). Demikian redaksi yang disebutkan

dalam riwayat Abu Dzar,, sedangkan daJam riwayat mayoritas

disebutkan hingga ayat,"; 3 :d F..J" il' 
'ot ,q?1 ia 1i (Atau lebih

cepat fiagil. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu).

Selain itu, dalam semua riwayatnya disebutkan secara bersambung

dengan haditsnya, tanpa pemisah. Hal ini mengesankan bahwa ayat ini

merupakan bagian dari haditsnya, namun sebenarnya tidak demikian,

perkiraannya adalah kalimat, ,F) y lt l:li (Danfirman Allah Azza

wa Jalla). Redaksi ini dicantumkan pada sebagian naskah.

Ketika Imam Bukhari hendak memasukkan tanda-tanda kiamat

dan sifat kiamat pada pembahasan tentang kelembutan hati, dia

mengemukakan dari hadits bab sebelumnya redaksi yang

menyebutkan kematian yang menunjukkan kefanaan segala sesuatu

hingga menyebutkan tentang dekatnya kiamat. Kemudian pada bab ini

Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu dari Sahal, Anas dan

Abu Hurairah dengan redaksi yang sama. Dalam hadits Sahal dan Abu

Hurairah ada tambahan "isyarat".

zbf, rt't tfii 

"4. 
(Jarak aku diutus dengan Hari kiamar). Yang
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dimaksud dengan ebL tt di sini adalah Hari Kiamat. Asal maknanya

adalah sepenggal waktu (am). Menurut pengertian ahli waktu bahwa

itu adalah satu bagian dari dua empat bagian dalam sehari semalam.

Keterangan yang sama diriwayatkan pula dalam hadits Jabir secara

marfu',br;i,-;e gi4 
^;liJ i'y- @ari Jum'at adalah dua belas saat).

Saya telah menjelaskannya pada Pembahasan tentang hari Jum'at.

Lafazh ini juga bermakna habisnya masa sahabat, disebutkan di dalam

Shahih Muslim, dari Aisyah, *4b Xi,r j; yr'lr' oi5-tr*\iik
i'.;.lr'Gf- lt;a',;-.;-\ i,sti' ;& gr;,lgteli i;-hi ,pLst f Pi
'€,b 6'€"-"'5ri 10 r a n g - o r an g b a d u i p e r n a h m e n a ny a ka n kep a d a

Rasulullah SAll' tentang kiamat. Maka beliau memandang kepada

orang termuda di antara merekn, beliau bersabda, "Jikn dia masih

hidup, dan belum mencapai usia senja, maka kiamat kalian telah

tiba.") Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim seperti ilu dari Anas.

Redaksi ini juga berarti kematian satu orang.

r;i$ (seperti dua jari ini). Demikian redaksi

dicantumkan dalam riwayat Al Kasymihani pada hadits

sedangkan dalam riwayat lainnya disebutkan dengan redaksi,

lk lseperti kedua jari ini, begini). Demikian juga redaksi yang

disebutkan dalam riwayat Sufyan, namun dengan redaksi, ,lSb l*?
fFW '2i (seperti [iarak] jari ini dengan ini, atau seperti kedua iari
ini). Selain itu, dalam riwayat Ya'qub dari Abdunatrmatr, dari Abu

Hazim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan dengan

redaksi, tk ri,lil6 rJi'.4. (Jarak aht diutus d.engan kiamat adalah

sepertiini). Dalam riwayat Fudhail bin Sulaiman juga disebutkan:, i6
tk ,J;,ou- (Betiau bersabda dengan [menunjukkanJ kedua jarinya

seperti ini)
.tl t.i o,.tiit{i #}U'i$.s (Seraya beliau mernberi isyarat dengan

yang

Sahal,

,fW
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kedua jarinya lalu menjulurkannya). Dalam riwayat Sufyan

disebutkan, * '"'tlrt a;.riJ,Jr *tl|p o';j (Beliau kemudian

menyandingkan kedua jari beliau, telunjuk dan jari tengah).

Sementara dalam riwayat Fudhail bin Sulaiman dan Ya'qub

disebutkan, iti{1' ,# ,lrt &iur(Dengan iari telunjuk dan jari

setelah ibu jari fiari telunjukl). Selain itu, dalam riwayat Al Ismaili

dari Abdul Azizbin Abi Hazim dari ayahnya disebutkan, ',F.|Jrt
'. , .l-o..-e1,r.i ':, t '42i. 

O j't fA;bl.(seraya menggabungkan kedua jari beliau dan

merenggangkannya sedikit). Dalam riwayat Abu Dhamrah dari Abu

Hazimyang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir disebutkan juga, 'f;.'et

p6l ';'S rr fL.lr Pt * 6i;J6i i6)i ,J eti ,*"lt apl
(Seraya menggabungkan jari telunjuk dan jari yang setelah ibu jari,

fiari telunjukJ dan bersabda, "Tidaklah perumpaanku dan

perumpamaan Hari Kiamat kecuali seperti dua ekor kuda gadaian.")

Dalam hadits Buraidah disebutkan redaksi serupa, tJi L-j$.

o:ii"i lriLi bl ,t{-rrj @ku diutus dan Hari Kiamat hampir

menyusulku). Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabarani

dengan sanad yang hasan Sedangkan dalam hadits Al Mustaurid bin

Syaddad disebutkan , . '! .l{4. g{; i*3 6f W *Ut P e.'q.
,* '.,jq {r#-Jr (Aku diutus pada nafas kiamat, yang telah didahului

sebagaimana halnya ini menyusul yang ini, yalcni kedua jari beliau,

jari telunjuk dan jari tengaft). Hadits ini diriwayatkan oleh At-
Tirmidzi dan Ath-Thabari. Sabda beliau, ,f oi. @ada nafas)

merupakan kiasan tentang dekat, yakni aku diutus pada saat

bernafasnya Hari Kiamat. Seperti itu juga yang disebutkan dalam

hadits Abu Jubairah Al Anshari dari beberapa guru yang diriwayatkan

oleh Ath-Thabari. Selain itu, dia meriwayatkan hadits serupa dari Abu

Jubairah secara marfu' tanpa perantara dengan redaksi lainnya yang

nanti akan saya jelaskan.
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)$ €ij fl *y ,j (Dalam hadits Anas dan Abi At-Tayyah).

Abu At-Tayyah adalah Yazid bin Humaid. Dalam riwayat Imam

Muslim dari Khalid bin Al Harits dari Syu'bah ada tambahan redaksi,

* ',,jr1z;i"Jr'e3-5o;r.t-k (Seperti ini. Syu'bah lalu

menyandingkan jari telunjuk dan jari tengah). Imam Muslim juga

meriwaytakan redaksi seperti itu dari jalur Ibnu Adi, dari Syu'bah,

dari Hamzah Adh-Dhabbi dan Abu At-Tayyah. Ini bukanlah

perbedaan pada Syu'bah, tapi karena dia mendengarnya dari tiga

orang, maka kadang dia menceritakannya dari semuanya, dan kadang

menceritakan dari sebagian dari mereka. Al Islmaili meriwayatkannya

dari jalur Ashim bin Ali dari Syu'bah, lalu menggabungkan ketiganya.

Di samping itu, dalam riwayat Imam Muslim dari jalur

Ghundar, dari Syu'bah, dari Qatadah, disebutkan, "Fi $:ri (Anas

menceritakan kepada kami) seperti riwayat Imam Bukhari, dan dia

menambahkan, o)b Cafli1.# *p:"3 e J'F-iSa'c;;i ,t'l"'Jg

,s'.,J\\ (Syu'bah berkata: Aku mendengar Qatadah mengatakan

tentang kisah-kisahnya, seperti keutamaan salah satunya terhadap

yang lain). Saya tidak tahu apakah dia menyebutkan dari Anas, atau

dari perkataan Qatadah, atau dari dirinya sendiri. Ath-Thabari juga

meriwayatkannya dari jalur ini dengan redaksi, 'ti 
li 7'rYsi $\i ^ti

';j'dti (Aku tidak tahu, apakah dia menyebutkan itu dari Anas, atau

dia mengatakannya sendiri),. Sementara dalam riwayat Ashim bin Ali
ditambahkan, $-3:fr0€t i,Sv .u..t) &it *l; 1eii tk
,s*\\ o* Crltl\,y -iSui lS"prrti ini. Ia lalu memberi isyarat

dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ia -yaloti Qatadah-
berkata, "Seperti kelebihan salah satunya terhadap yang lain.")

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya tidak pernah melihatnya

dalam jalur periwayatan yang berasal dari Anas. Imam Muslim

meriwayatkannya dari jalur Ma'bad, yaitu Ibnu Hilal, dan Ath-Thabari

L-
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meriwayatkannya dari jalur Isma'il bin Ubaidullah, keduanya dari

Anas, narnun tidak terdapat redaksi tersebut. Memang, saya

menemukan tambahan yang marfu', tapi itu dalam hadits Jubairah bin

Adh-Dhahhak yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari
o., o tii+i ,1" ifrW (Seperti kedua ini. Mal<sudnya, dua iari).

Demikian redaksi yang disebutkan pada naskah aslinya. Dalam

riwayat Ibnu Majah yang berasal dari Hannad bin As-Surri, dari Abu

Bakar bin Ayyasy disebutkan dengan redaksi, #*i ,F.'e*i (Ia lalu

menggabungkan antara kedua jari beliau). Diriwayatkan juga oleh

Ath-Thabari dari Hannad dengan redaksi, tl*'lri y..b: rr3\ lAeliau

lalu memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengaft) sebagai

pengganti redaksi, #?t q4-Wal$udnya, dua jari). Selain itu, Al

Ismaili meriwayatkannya dari Al Hasan bin Suffan dari Hannad

dengan redaksi, i;3i 4- .l#|r4 $4 (Seperti ini dari ini.

Mal<sudnya, kedua jarinya).Ia pun meriwayatkan redaksi yang serupa

dari Abu Thalib, dari Ad-Dauri ,W 1il;.$t *bL S i rr31t @bu

Bakar kemudian memberi isyarat dengan kedua jarinya, jari telunjuk

dan jari berilatnya fiari tengahJ).

Ini menunjukkan bahwa dalam riwayat Ath-Thabari ada

perkataan periwayat yang dimasukkan dalam hadits. Tambatran ini

dicantumkan dalam riwayat yang marfu', tapi berasal dari hadits Abu

Hurairah, sebagaimana yan1 telah dikemukakan. Ath-Thabari

meriwayatkan dari hadits Jabirbin Samurah, itt J'*: '*.>l At'idl ;g
b ${ eA)6 tri |*. ,Jt-'}j ,W ,irt *:;iu')bi'rL,i *:'ht ,P
$i (Seakan-akan alat melihat dua jari Rasulullah SAW memberi

isyarat denganjari telunjuk danjari berihttnya fiari tengahJ, seraya

bersabda, "Jarak alat diutus dengan Hari Kiamat seperti ini dari

ini.') sementara dalam riwayatnya yang lain disebutkan, ,F.'eJ|t
,* " 

'1ri y.()t $bt (Beliau lalu menggabungknn kedua jarinya, jari
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telunjuk dan jari tengah). Yang dimaksud dengan aa(.fr 6ari telunjuk)

adalah jari antara ibu jari dan jari tengah, itulah yang dimaksud

dengan i;.LJt.Disebut "zt:;,Jkarena jari tersebut digunakan untuk

memberi isyarat saat bertasbih dan digerakkan dalam tasyahhud saat

membaca tahlil sebagai isyarat tauhid. Sedangkan disebut kt' ;
(mencela) karena apabila orang Arab saling mencela, mereka biasanya

menunjuk dengan jari tersebut.

,Y.t;1, aii.6 (Hadits ini diriwayatkan juga oleh Israil). Dia

adalah Ibnu Yunus bin Abi Ishaq.

f €r1ft (Dari Abu Hashin). Maksudnya, dengan sanad dan

redaksinya. Al Ismaili meriwayatkanya secara maushul dari jalur

Ubaidullah bin musa dari Isma'il dengan sanad-nya, dia mengatakan

seperti riwayat Hannad dari Abu Bakar bin Ayyasy.

Al Ismaili berkata, "Hadits ini diriwayatkan juga oleh Qais bin

Ar-Rabi' dari Abu Hushain."

Iyadh dan lainnya berkata, "Melalui hadits ini dengan beragam

redaksinya mengisyaratkan pendeknya waktu antara diutusnya beliau

SAW dan terjadinya Hari Kiamat. Selisihnya itu bisa seperti

berdampingan atau berjarak sekadar jarak antara kedua jari. Ini

dikuatkan oleh ungkapan (Qatadah), lsrili * q*i ,Y (Seperti

kelebihan salah satunya terhadap yang lain)."

Sebagian orang berkata, "Inilah yang layak untuk dikatakan.

Seandainya yang dimaksud adalah yang pertama, maka kiamat telah

terjadi, karena kedua jari itu saling menyambung."

Ibnu At-Tin berkata, "Ada perbedaan pendapat mengenai

makna sabda beliau, onq (Seperti kedua iari ini). Ada yang

mengatakan bahwa maknanya adalah sebagaimana panjang antara jari

telunjuk dan jari tengah. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya

adalah antara beliau dan kiamat tidak ada lagi."
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Al Qurthubi dalam kitab Al Mu/him berkata, "lnti hadits ini
adalah mendekatkan perihal kiamat dan kecepatan datangnya.

Berdasarkan riwayat yang dibac a nashab 1zbrl;t31, maka penyerupaan

diartikan dengan penggabungan, sedangkan berdasarkan riwayat yang

dibaca dengan rafa'maka itu diartikan dengan selisih."

Al Baidhawi berkata, "Maknanya, selisih waktu antara

diutusnya Nabi SAW dan terjadinya kiamat adalah seperti selisih jarak

jari telunjuk dengan jari tengah."

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah

keberlangsungan dakwah beliau tidak akan berhenti sebagaimana

kedua jari yang tidak saling memisahkan diri."

Ath-Thaibi dalam hal ini mengunggulkan pendapat Al
Baidhawi dengan tambahan redaksi Al Mustaurid pada haditsnya.

Al Qurthubi dalam At-Tadzkirah berkata, "Makna hadits ini
adalah sudah dekatnya kiamat. Tidak ada kontradiksi antara hadits ini

dengan hadits lainnya, f,Ut b'{"\Uk J:*a 6 (Yang ditanya tidak

lebih mengetahui daripada yang bertanya), karena maksud hadits bab

ini bahwa tidak ada nabi antara beliau dan kiamat, sebagaimana

halnya tidak ada jari di antara jari telunjuk dan jari tengah. Ini tidak

berarti beliau mengetahui waktunya, tapi redaksinya menunjukkan

makna sudatr dekat waktu kiamat dan tanda-tandanya akan terjadi

secara berurutan, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah

Muhammad ayat 18, W#l rtj 3-ii (Karena sesungguhnya telah

d at an g t an d a I an dany a).

Adh-Dhahhak berkata, "Tanda pertamanya adalatr diutusnya

Muhammad SAW. Sedangkan hikmah didahuluinya kiamat dengan

tanda-tandanya adalatr unfuk menyadarkan orang-orang yang lengah

dan menganjurkan mereka untuk bertaubat dan mempersiapkan diri."

Al Karmani berkata, "Ada yang mengatakan, bahwa maknanya

adalah isyarat akan dekatnya sesuatu yang saling berdampingan. Ada
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juga yang mengatakan sebagai isyarat selisih panjang antara

keduanya. Berdasarkan pandangan ini, maka maksud pendapat

pertama adalah lebar. Selain itu, ada yang mengatakan, bahwa

maksudnya adalah tidak ada perantara di antara keduanya, dan tidak
ada kontradiksi antara ini dengan firman Allah dalam surah Luqmaan

ayat34,zbr!.Jr * i:+ 3,r i:11 1Sr", ngguhnya Allah, hanya pada sisi-

Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat) dan ayat-ayat lainnya,

karena mengetahui kedekatannya tidak berarti mengetahui waktu

kedatangannya.

Ada pula yang mengatakan, bahwa makna hadits ini adalah

tidak ada sesuatu antara aku dan Hari Kiamat. Kiamat itulah yang

akan datang setelahku, sebagaimana urutan jari tengah setelah jari
telunjuk. Berdasarkan ini, maka tidak ada kontradiksi antara yang

ditunjukkan oleh hadits ini dan firman Allah tentang Hari Kiamat

dalam surah Al An'aam [6] ayat 59,'-i:f .+U,i 1 (Tak ada yang

mengetahuinya kecuali Dia s endiri)."

Iyadh berkata, "Sebagian orang berusaha menakwilkannya,

bahwa kadar jarak antara kedua jari itu seperti kadar sisa umur dunia

dibanding masanya yang telah lalu, dan bahwa jumlahnya adalah tujuh
ribu tahun."

Ia berdalih dengan dalil-dalil yang tidak shahih. Ia juga

menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang

menyebutkan tentang ditangguhkannya umat ini selama setengah hari

dan menafsirkannya dengan lima ratus tahun. Dari situ disimpulkan

bahwa yang tersisa tinggal seperempat belas, dan itu adalah jarak yang

dekat sedekatjarak antarajari telunjuk danjari tengah.

Selain itu, dia berkata, "Tampak ketidakbenaran penakwilan

itu karena kenyataannya tidak demikian dan sudah melewati batas

tersebut. Jika penakwilan itu benar, maka tidak akan bertentangan

dengan kenyataanya."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahkan kiamat belum juga terjadi

dari sejak masa Iyadh hingga sekarang yang sudah berlangsung

selama tiga ratus tahun.

Ibnu Al Arabi berkata, "Suatu pendapat menyebutkan, bahwa
jari tengah lebih panjang seperempat belas dari juri telunjuk.

Demikian juga sisa umur dunia dari sejak pengutusan Nabi SAW

hingga terjadinya kiamat. Ini jauh dari kemungkinan, karena kadar

umur dunia tidak diketahui, bagaimana mungkin kita bisa

menyimpulkan seperempat belas dari masa yang tidak diketahui."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada yang sudah lebih dulu

mengemukakan pendapat ini, yaitu Abu Ja'far bin Jarir Ath-Thabari,

karena dia mengemukakan dalam pendahuluan Tarikh-nya, dari Ibnu

Abbas, "Dunia adalah satu Jum'at di antara Jum'at-Jum'at akhirat,

lamanya tujuh ribu tahun, dan telah berlalu enam ribu tahun."

Selain itu, dia meriwayatkan riwayat ini dari jalur Yahya bin
Ya'qub, dari Hammad bin Abi Sulaiman, dari Sa'id bin Jubair,

darinya. Yahya ini adalah Abu Thalib Al Qash Al Anshari yang

menurut Imam Bukhari, haditsnya munkar, gurunya adalah ahli fikih
Kufah yang kredibilitasnya masih dipermasalahkan.

Ath-Thabari pun meriwayatkannya dari Ka'ab Al Ahbar, dia

berkata, "Dunia sudah berumur enam ribu tahun."

Diriwayatkan juga dari Wahb bin Munabbih seperti itu dengan

tambahan, bahwa yang telah berlalu adalah lima ribu enam ratus

tahun. Kemudian dia membandingkannya dan lebih menguatkan

riwayat dari Ibnu Abbas. Ia bahkan meriwayatkan hadits Ibnu Umar

yang terdapat dalam kitab Shahihain secara marfu', ',i ,fi e'&i t

u-1,1-Jr ?* Jt, pt ,iv b rl f$ o€ lrrdatctah aiat katian dari

ajal umat-umat sebelum kalian melainkan seperti wahu shalat Ashar

hingga terbenamnya matahari). Di samping itu, diriwayatkan juga

dari Mughiratr bin Hakim dari Ibnu Umar dengan redaksi, g\. t
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dunia kecuali ,rlmao, bfta engkau telah shalat Ashar).Diriwayatkan
juga dari Mujahid, dari Ibnu (Jmar, 'n:J:Sri *t * 1O' .p Ut + *
'H C. ti rl ,#,y )Gi e €)*t s,Jtit ,;,,ir l;;.#'-;, gW *
4 ,;6 Q :6t ri,i (Ketika kami sedang di hadapan Nabi SAW dan

matahari masih pada posisi tinggi setelah Ashar, beliau bersabda,

"Tidaklah umur knlian dari umur umat-umat yang telah lalu, kecuali

seperti waktu yang tersisa dari siang hari ini dan waktu yang telah

berlalu.") Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang

hasan.

Kemudian dia meriwayatkan hadits Anas, llt ,,l.ia yt J?:)t+,
i;ju.l,ll-.lr 

"t*'.-l: 
;'i'Fj $ lnasutullah SALV pernah

menyampaiknn pidato kepada kami ketika matahari hampir

terbenam). Setelah itu dia mengemukakan redaksi hadits seperti hadits

pertama yang berasal dari Ibnu Umar. Diriwayatkan pula dari hadits

Abu Sa'id dengan maknanya, di mana beliau bersabda saat

terbenamnya matahari, tb &'i-# W ,F C48!.it c C t',p ot

e+ L?j Q, (Sesungguhnya perumpamaan yang tersisa dari dunia

dengan masanya yang telah berlalu darinya seperti sisa waktu kalian

hari ini dengan waktu yang telah berlalu).

Di samping itu, Imam Ahmad meriwayatkan hadits yang

serupa dari Abu Sa'id, namun di dalam sanad-nya terdapat Ali bin

Zaid bin Jad'an, yang dinyatakan lemah. Imam Ahmad juga

meriwayatkan dari Anas, namun di dalam sanad-nya terdapat Musa

bin Khalaf. Setelah itu dia mengompromikan kedua hadits tersebut,

hingga sampai pada kesimpulan bahwa sabda beliau, ;"-;St t'tu-b rii.

(setelah shalat Ashar) bermakna jika engkau shalat di pertengahan

waktu Ashar.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini jauh dari redaksi versi Anas dan
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Abu Sa'id, sedangkan hadits Ibnu Umar telah disepakati ke-shahih-

annya. Oleh Karena itu, yang benar adalah berpatokan pada hadits

Ibnu Umar. Untuk hadits tersebut, ada 2 makna yaitu:

1. Maksud penyerupaan itu adalah tentang dekatnya, bukan kadar

yang sebenarnya. lni bisa disesuaikan dengan hadits Anas dan

Abu Sa'id bila hadits tersebut akurat.

2. Diartikan sesuai dengan zhahirnya. Dengan demikian, hadits

Ibnu Umar didahulukan karena shahih, dan ini menunjukkan

bahwa masa umat ini sekitar seperlima hari'

Setelah itu Ath-Thabari menguatkan pendapatnya dengan

hadits bab ini dan hadits Abu Tsa'labah yang diriwayatkan oleh Abu

Daud dan dinilai shahiholeh Al Hakim dengan redaksi, #^ V;'l i:tri

ii Jrr g + iili (Demi Allah, umat ini tidak akan melemah dari
'setengah 

hari).Para periwayat hadits ini tsiqah,namun Imam Bukhari

mengukuhkan bahwa riwayat ini mauquf. Dikuatkan juga dengan

hadits Sa'ad bin Abi Waqqash yang juga diriwayatkan oleh Abu

Daud, dengan redaksi, ii|e.i?t/iti q" + dl'F:i ['ot ;'t\' $t
z;J it1rJt ,'Je \\'Obr.V ,#.|P (Sungguh aku berharap bahwa

umatku tidak melemah di hadapan Tuhannya untuk ditangguhkan

setengah hari. Ada yang bertanya kepada Sa'ad, "Berapa lama

setengah hari itu?" Ia menjawab, "Lima ratus tahun.") Para

periwayat hadits ini tsiqah, hanya saja sanad-nya terputus.

Ath-Thabari berkata, "Setengah hari itu adalah lima ratus

tahun, disimpulkan dari firman Allah dalam surah A1 Hajj ayat 47, 'ts{s

# 1-5 g1;+ 6i9-(Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah

seperti seribu tahun). Bila dipadukan dengan perkataan Ibnu Abbas

bahwa umur dunia ini tujuh ribu tahun, maka hadits-hadits itu pun

menjadi sesuai. Jadi, masa yang telah berlalu hingga munculnya

peristiwa tersebut adalah sekitar enam ribu lima ratus tahun."
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As-Suhaili juga mengemukakan perkataan Ath-Thabari ini dan
menguatkannya dengan riwayat hadits Al Mustaurid yang

diriwayatkannya, dan dikuatkan juga oleh hadits Ziml secara marfu',
sii d l*. y )tl ki gfu' (Usial dunia tujuh ribu tahun. Aku

diutus di masa akhirnya).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini sebenarnya berasal dari
Ibnu Ziml, sanad-nya sangat lemah, diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakan
dalam kitab Ash-Shahabah, dan dia berkata, "Sanad-nya majhul dan
tidak diketahui di kalangan para sahabat."

Hadits senada diriwayatkan juga oleh Ibnu Qutaibah dalam

kiab Gharib Al Hadits. Ibnu Mandah dan lainnya menyebutkannya di
kalangan para sahabat, dan sebagian mereka menyebutnya Abdullah,
sebagian lainnya menyebutnya Adh-Dhahhak. Ibnu Al Jauzi
meriwayatkannya dalam kitab Al Maudhu'ar (kumpulan hadits-hadits
palsu).

Ibnu Al At s ir b erkat a, "Lafazltnya dibuat-buat. "
As-Suhaili menjelaskan bahwa pada hadits yang menyebutkan

tentang setengah hari tidak ada yang menafikan tambahan dari lima
ratus tahun. Ia pun berkata, "Keterangan tentang itu terdapat dalam
hadits yang diriwayatkan oleh Ja'far bin Abdul Wahid dengan redaksi,

i*, ry ui;i ob,t-, ;.ii w.si,yl;7i $'u ii 6}W,$i'*";i'01
(Jika umatku baik, maka keberadaannya adalah satu hari dari hari-
hari akhirat, yaitu seribu tahun. Namun jika buruk, maka setengah

hari). Dalam hadits ini tidak disebutkan redaksi, ,:rJq zb(Sri 61i4.

(Jarak aku diutus dengan Hari Kiamat seperti kedua jari ini) yang

memastikan kebenaran penakwilan sebelumnya. Bahkan tentang

penakwilannya ada yang mengatakan bahwa antara beliau dan

terjadinya Hari Kiamat tidak ada lagi nabi, walaupun kedatangannya

sudah dekat."

Ia kemudian memperkirakan kemungkinan jumlah huruf-huruf
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yang terdapat di permulaan sejumlah surah tanpa pengulangan sesuai

dengan keterangan hadits Ibnu Ziml. Ia pun menyebutkan bahwa

jumlatrnya sembilan ratus tiga.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini berdasarkan cara Maghrib

dalam menghitung huruf, dan menurut cara Masyriq, jumlahnya

dikurangi dua ratus sepuluh, karena huruf sin menurut cara Maghrib,

tiga ratus dan huruf shad enarn puluh, sedangkan menurut cara

Masyriq, huruf sin enam puluh dan huruf shad sembilan puluh. Maka,

kadarnya menurut mereka adalah enam ratus sembilan puluh tiga.

Tambahannya menurut mereka adalah seratus empat puluh lima.

Sehingga pemaknaan dengan teori ini tidak benar.

Sebelumnya, telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas celaan

terhadap perhitungan Abu Jad dan isyarat bahwa itu termasuk sihir.

Memang tidak jauh dari itu, sebab tidak ada dasarnya dalam syariat.

Al Qadhi Abu bin Al Arabi, salah seorang guru As-Suhaili,

mengatakan dalam kitab Fawa'id Ar-Rihlah, "Di antara kebatilan

adalah menakwilkan huruf-huruf yang terdapat di pemiulaan sejumlah

surah. Aku telah menemukan dua puluh pendapat dan aku

menambatrnya, namun tidak satu pun yang dilandasi dengan'ilmu dan

tidak dapat dijangkau oleh pematralnan, kecuali aku mengatakan."

Setelah itu dia menyebutkan, "Seandainya orang-orang Arab

tidak mengenal pemaknaan huruf-huruf (dengan angka) di kalangan

mereka, tentulah mereka merupakan kaum yang pertama kali

mengingkari itu terhadap Nabi SAW. Namun kenyataannya, ketika

dibacakan d, € dan sebagainya kepada mereka, mereka tidak

mengingkari hal itu, bahkan mereka pasrah dan menganggap itu

sebagai ketinggian serta kefasihan bahasa, walaupun mereka sendiri

sangat menginginkan untuk menjatuhkan beliau. Ini menunujukkan

bahwa itu memang perkara yang tidak asing bagi mereka dan tidak

diingkari."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penghitungan huruf-huruf dengan
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keistimewaannya, berasal dari sebagian orang Yahudi seperti yang

dikemukakan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab ls-Sirah An-Nabawiyyah,
dari Abu Yasir bin Akhthab dan lainnya, bahwa mereka memaknai

huruf-huruf yang terdapat di permulaan sejumlah surah berdasarkan
perhitungan angka, dan pada mulanya mereka menakwilkan yang

pertama kali turun, yaitu ,Jt dan .-Jt. Kemudian ketika diturunkan

,sJl, .1.---J dan sebagainya, mereka berkata, "Engkau

membingungkan kami."

Jika diperkirakan batrwa maksudnya memang itu, maka itu
sebaiknya diterapkan pada semua huruf yang ada tanpa

menghilangkan yang terulang, karena setiap satu huruf darinya

memiliki rahasia secara khusus. Atau membatasinya dengan

menghilangkan yang terulang dari nama-nama surah walaupun terjadi
pengulangan huruf di dalamnya, karena surah-surah yang diawali
dengan huruf-huruf hijaiyyah berjumlah dua puluh sembilan surah,

jumlah seluruh hurufnya tujuh puluh dua, yaitu: enam,r.Jt, enam C-r,
lima Jl, dua ,r-Jr, ,e"-Jt, ,n--Jt, ,f#, 4p €, ab, 

Q-,b, dn ,.f , (i,

dan ir.

Jika yang terulang dihilangkan, yaitu lima rJt, lima pr, empat

.-Jt, satu g-J, maka tersisa empat belas surah, dengan jumlah

hurufrrya tiga puluh delapan huruf. Jika dihitung menurut perhitungan

cara Maghrib maka mencapai 2624 (dua ribu enam ratus dua puluh

empat). Sedangkan jumlahnya menurut perhitungan cara Masyriq

adalah 1754 (seribu tujuh ratus lima puluh empat). Saya tidak

menyebutkan ini untuk dijadikan patokan, tapi untuk menjelaskan

bahwa yang dicenderungi oleh As-Suhaili itu tidak bisa dijadikan

sandaran dan selisih tersebut sangatjauh.

Secara umum, landasan yang paling kuat mengenai ini adalah

hadits Ibnu Umar yang telah saya singgung tadi. Ma'mar
meriwayatkan riwayat dalam V,rtab Al Jami', dari Ibnu Abi Najih, dari
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Mujahid, Ma'mar berkata, "Telah sampai kepadaku dari Ikrimah
tentang firman Allah dalam surah Al Ma'aarij ayat 4, 'o::tq iri ei d-#'rn(',rry (Dalam sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun),

dia berkata, 'Dunia ini dari sejak awal hingga akhir adalah satu hari
yang kadarnya lima puluh ribu tahun. Tapi tidak ada yang mengetahui,
berapa lama yang sudah berlalu, dan berapa yang masih tersisa,
kecuali Allah'."

Seorang pensyarah kitab Al Mashabih memaknai hadits, 'A

l*-'fu.6?t!-t( iili 9*'* (Umat ini tidak akan melemah untuk

ditangguhkan setengah hari) sebagai kondisi hari Hari Kiamat.
Sedangkan tambahan Ja'far, itu adalah tambahan palsu, karena tidak
diketahui kecuali dari jalumya, dan dia dikenal suka memalsukan
hadits. Selain itu, para imam mendustakannya, walaupun ia tidak
mengemukakan itu dengan sanad-nya. yang aneh dari As-Suhaili,
mengapa dia tidak mengomentarinya padahal mengetahui.

40. Bab

v 'jt; *i *aht ,k ytJ';'r'oi ,'*\t ori;; si e
uJt tJt)?AL $i,Q.-, ;r2 J-^Hr u & ailt'7;
J:3 u'-t|';,r'f Aq\' *'C y',b u.u, o';;i r;l
L4::; gi^J-')r';i $r:*rlt U"rr:),, .t; e.t;L *p,oJ,-s 

,ri

,fr.,Y")t Jpt .ti, GrltUW .glJ!-y: *66-x qE
. *,,il x'a'; W'h bU'"i'rr:y,',iZk- x *-

,i:i";- x * jy ^Ni'€Li E, i r'^art A:rrt,
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6506. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW
bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat sampai matahari terbit dari
tempat terbenamnya. Ketika ia terbit, kemudian dilihat oleh manusia,

mereka semua aknn beriman. Maka itulah saat dimana keimanan

seseorang tidak lagi berguna bagi dirinya bilamana ia tidak beriman

sebelumnya atau tidak melakukan kebaiknn pada masa imannya.

Sungguh kiamat itu terjadi ketika dua orang telah membentangkan

pakaiannya di antara merela, namun mereka tidak bertransaksi dan

tidak pula melipatnya. Sungguh kiamat itu terjadi ketikn seseorang

membawa pulang susu untanya namun dia tidak meminumnya.

Sungguh kiamat itu terjadi ketika seseorang tengah menembok

kolamnya namun dia tidak minum darinya. Dan sungguh kiamat itu
terjadi ketikn seseorang dari kalian mengangkat makanannya ke

mulutnya namun tidak memakannya."

Keterangan Hadits:

(Bab). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat

mayoritas, tanpa mencantumkan judulnya. Sedangkan dalam riwayat

Al Kasymihani disebutkan, bab "Terbitnya Matahari dari Tempat

Terbenamnya". Demikian juga yang disebutkan dalam naskah Ash-

Shaghani. Ini memang cocok, narnun yang tanpa judul lebih cocok,

karena seperti menjadi pemisah dari bab sebelumnya. Alasannya

adalah adanya keterkaitan, karena terbitnya matahari dari tempat

terbenamnya itu terjadi ketika mulai terjadinya kiamat, sebagaimana

yang akan saya paparkan.

LL4.f sa'u,JJlt U tt r6lUt i'fi | (Tidak akan terjadi

kiamat sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya dst.). tni

adalah penggalan hadits yang dikemukakan oleh Imam Bukhari di

akhir pembahasan tentang fitnah dengan sanad ini secara lengkap. Di

bagian awalnya disebutkan redaksi, 9t t;F 
1t'lli. ffi;!.bUt'i;$'1

(Tidak akan terjadi kiamat sampai ada dua lcelompok besar saling
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berperang). Dalam hadits itu beliau menyebutkan sepuluh perkara

yang termasuk jenis ini, kemudian menyebutkan apa yang disebutkan

pada hadits bab ini. Penjelasan tentang hal ini akan saya paparkan di
sana. Di sini, saya hanya akan menyinggung tentang hal-hal yang

terkait dengan terbitnya matahari, karena bagian inilah yang sesuai

dengan bahasan sebelumnya dan setelahnya terkait dengan dekatnya

Hari Kiamat, baik secara khusus maupun umum.

Ath-Thaibi berkata, "Tanda-tanda kiamat itu bisa berupa tanda

dekatnya, dan bisa berupa tanda terjadinya.

l. Tanda dekatnya Hari Kiamat ditandai dengan munculnya dajjal,

turunnya Isa, munculnya Yajuj dan Ma'juj, serta gempa bumi.

2. Tanda tedadinya Hari Kiamat: Munculnya asap, terbitnya

matahari dari tempat terbenamnya, keluamya binatang melata,

dan keluamya api yang menghimpun manusia.

Hadits bab ini menginformasikan tentang hal itu, karena

sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenamnya menunjukkan

belum terjadinya kiamat, sehingga bila matahari terbit dari tempat

terbenamnya maka itulah terjadinya kiamat.

o:t-i:ei r'JT !6r rij 'c.iu $$ (Ketika ia terbit, kemudian

manusia melihatnya, maka mereka semua pun beriman). Dalam
riwayat Abu Ztr'ah dari Abu Hurairah yang disebutkan pada

pembahasan tentang tafsir disebutkan, W C Cf r ,,16r A\, $$ gih
manusia melihatnya, maka semua yang ada di atasnya beriman).

Maksudnya, menusia yang ada di bumi.

'!tS 
ll,tatra itulah). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan

dengan kata, 'r4,,Li (Maka itulah). Demikian juga yang disebutkan

dalam riwayat Abu Zur'ah. Sementara dalam riwayat Hammam dari
Abu Hurairah dalam pembatrasan tentang tafsir disebutkan dengan

redaksi, ''il;j (Dan itulah).
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;-r1i L#6i\*'$-l S gaat dimana keimanan seseora,ng

tidak lagi berguna bagi dirinya, ayat). Demikian redaksi yang

disebutkan di sini. Sedangkan dalam riwayat Abu Zur'ah disebutkan

dengan redaksi, ,P u'61'65il Wq iji|'e:1-1'b (Saat dimana

keimanan seseorang tidak lagi berguna bagi dirinya bilamana ia tidak
beriman sebelumnya). Selain itu, dalam riwayat Hammam disebutkan

dengan redaksi, 
'r$i'f.i 

F ,qlCl *'el:il $ (Saat dimana keimanan

seseorang tidak lagi berguna bagi dirinya. Kemudian beliau

membacakan ayatnya).

Ath-Thabari berkata, "Makna ayat ini, bahwa keimanan itu
tidaklah berguna bagi orang kafir yang tidak beriman sebelum

terbitnya matahari dari tempat terbenamnya bila keimanannya itu
te{adi setelah terbitnya matahari, dan juga tidak berguna bagi orang
yang telah beriman sebelum itu tapi tidak melakukan amal shalih

sebelum terbitnya matahari. Karena hukum keimanan dan amal shalih

saat itu adalah seperti hukum keimanan dan amal shalih ketika nyawa

sudah sampai ditenggorokan, dan itu tidak mendatangkan manfaat apa

pun. Hal ini seperti yang difirmankan Allah dalam surah Ghaafir ayat

85, u-iti flit $;|,t"-l }{tX-U P @atra iman mereka tiada berguna

bagi merekn tatkala mereka telah melihat sil<sa Kami), dan

sebagaimana yang disebutkan dalam hadits shahih, ;j r; #t {i ,F
i?-ilt SQouUot seorang hamba akan diterima selama nyawa belum

s ampai di tenggorokan) )'

Ibnu Athiyah berkata, "Hadits ini menunjukkan batrwa yang

dimaksud dengan lraJ. (sebagian) pada firman Allah dalam surah Al

An',aam ayat 158, 'A-L 
irL,-1 ?J;. iy-ir(Saat datangnya sebagian

tandaianda Tuhanmu) adalah terbitnya matahari dari tempat

terbenamnya."

hilah pendapat yang dianut oleh Jumhur. Sementara Ath-
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Thabari mengutip dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan taii
(sebagian) pada ayat ini adalah satu dari tiga hal itu, atau keluamya

binatang melata (yang dapat berbicara kepada manusia), atau

keluarnya Dajjal. Ia berkata, "Mengenai ini perlu ditinjau lebih jauh,

karena turunnya Isa bin Maryam setelah keluarnya Dajjal, sedangkan

Isa tidak menerima kecuali keimanan, maka Dajjal tidak mungkin

keluar pada saat keimanan dan taubat tidak lagi diterima."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, disebutkan dalam Shahih Muslim,

dari jalur Abu Hazim, dari Abu Hurairah secara marfu', '&'-f rS1.o*

'2,:.tsi Jt:tsr, \f ',y ,r;,Ar L'li, ,# b"rST tJ i SCif C.i; A"i
6a\\\ Qiga hal yang apabila telah keluar, maka keimanan seseorang

tidak lagi berguna bagi dirinya bila sebelum itu dia tidak beriman,

yaitu terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, munculnya Dajjal,

dan keluarnya bintang tanah).

Ada yang mengatakan, bahwa kemungkinan fenomena itu

terjadi secara berurutan, yang mana jedanya dari yang pertama hanya

berupa kiasan. Namun pendapat ini jauh dari kemungkinan, karena

masa tinggalnya Dajjal hingga dibunuh oleh Isa, dan masa tinggal Isa

dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, semua itu didahului oleh terbitnya

matahari dari tempat terbenamnya. Maka, pendapat yang tepat

bedasarkan hadits-hadits tersebut adalah, keluarnya Dajj al merupakan

tanda besar pertama yang menampakkan perubahan kondisi secara

umum di sebagian besar belahan bumi, dan itu berakhir dengan

meniggalnya Isa bin Maryam. Sedangkan terbitnya matahari dari

tempat terbenamnya merupakan tanda besar pertama yang

menampakkan perubatran kondisi alam tadi, dan itu diakhiri dengan

terjadinya Hari Kiamat. Kemungkinan juga keluarnya binatang terjadi

pada saat matahari terbit dari tempat terbenamnya.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Zur'ah, dari Abdullah

bin Amr bin Al Ash secara marfit , 4#|n ,t*Sr L* yflti ,S\i
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;-i t4i ,s?\U.sili ,p*; rSi ,,;;o /6t ,P e,$st v'sr':
(Tanda pertama adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya

dan keluarnya binatang melata di tengah-tengah manusia di waHu

dhuha. Mana pun dari keduanya terjadi sebelum yang lainnya, maka

yang lain adalah dekat). Dalam hadits ini terdapat kisatr Manvan bin

Al Hakam, dia berkata, '"Tanda pertama adalah keluarnya Dajjal," lalu

Abdullah bin Amr mengingkarinya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perkataan Marwan berdasarkan

hadits yang telah saya singgung. Al Hakim Abu Abdillah berkata,

"Tampaknya, terbitnya matahari mendahului keluamya binatang

melata, kemudian keluarnya binatang pada hari itu juga atau tak lama

kemudian."

Hikmahnya, ketika terbitnya matatrari dari tempat

terbenamnya, pintu taubat ditutup, lalu binatang melata keluar untuk

membedakan antara orang yang beriman dan orang yang kafir sebagai

pelengkap maksud ditutupnya pintu taubat. Tanda pertama yang

menampakkan terjadinya kiamat adalah munculnya api yang

menghimpun manusia, seperti yang telah dikemukakan pada hadits

Anas dalam pembahasan tentang awal mula penciptaan dalam bab

"Masalah Abdullatr bin Salam". Di dalamnya disebutkan, yrpiiit ttt

*$r ;\9Ft'U .r"11'.;jJ'r1i'retL)t (Adapun tanda pertama

kiamat adalah api yang menghimpun manusia dari Masyriq ke

Maghrib)."

Ibnu Athiyatr dan lainnya mengatakan, bahwa makna ayat ini

adalah, keimanan orang kafir tidak lagi berguna baginya setelah

matahari terbit dari tempat terbenamnya. Demikian juga pertaubatan

ahli maksiat tidak lagi berguna baginya, dan keimanan orang yang

tidak melakukan amal shalih sebelumnya, walaupun dia beriman

sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenamnya namun

sebelumnya dia tidak beramal shalih, maka keimanannya lagi tidak

berguna bagi dirinya."
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Al Qadhi Iyadh berkata, "Maknanya adalah, taubat tidak lagi

berguna setelah itu, bahkan amalan setiap orang ditutupkan pada

kondisi yang dilakukannnya saat itu. Hikmahnya, ini adalah

permulaan terjadinya kiamat, yaitu perubahan alam atas. Saat itu
terlihat, te{adilah keimanan yang terpaksa secara lahir, sementara

keimanan batin disirnakan. Ini sama dengan keimanan saat nyawa

sudah ditenggorokan, dan itu tidak berguna. Oleh karena itu,

menyaksikan matahari terbit dari tempat terbenamnya juga sama

dengan kondisi itu."

Setelah mengemukakan ini Al Qurthubi dalam kitab At-
Tadzkirah berkata, "Berdasarkan ini, orang yang menyaksikan hal

tersebut, atau seperti orang yang menyaksikan itu, maka taubatnya

ditolak. Seandainya hari-hari dunia setelah itu terus berjalan lama

hingga dia lupa akan hal tersebut, atau beritanya secara berurutan

sirna dan hanya sebagai berita secara perorangan, maka barangsiapa

memeluk Islam saat itu atau bertaubat, maka diterima. Hal ini
ditegaskan oleh riwayat yang menyebutkan, bahwa setelah itu
matahari dan bulan diliputi sinar, lalu terbit dan terbenam

sebagaimana sebelumnya. Abu Al-Laits As-Samarqandi mengatakan

dalam tafsirnya dari Imran bin Hushain, dia berkata, 'Keimanan dan

taubat tidak diterima saat terbitnya matahari dari tempat terbenamnya,

karena saat itu terjadi suara mengguntur sehingga banyak manusia

yang meninggal. Oleh karena itu, orang yang masuk Islam atau

bertobat pada saat itu, maka taubatnya tidak diterima, sedangkan yang

bertaubat setelah itu diterima'. Al Miyansyi menyebutkan dari

Abdullah bin Amr secara marfu', diaberkata, ,r.L!:Jt L*'fi. e$t C
f '", ;-J a i-P 4.f g (Setelah terbitnya matahari dari tempat

terbenamnya, manusia masih ada hingga seratus dua puluh tahun)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, status marfu:nya hadits ini tidak

valid. Abd bin Humaid meriwayatkannya dalam tafsirnya dengan

sanad yang jayyid dari Abdullah bin Amr secara mauquf.
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Diriwayatkan juga darinya hadits yang bertentangan dengannya. Imam

Ahmad dan Nu'aim bin Hammad meriwayatkan dari jalur lainnya,

dari Abdullah bin Amr secara mdrfu', til *!L e"o6'-fu"crti7 o6l\

tbi. W. € &ti1Jr !.ilr (Tanda-tanda itu ad.alah manik-manik yang

dirangkni dalam satu knwat, bila kawat itu putus makn manik-manik

itu alran rontok sebagiannya mengilruti sebagian yang lain). Ath-

Thabarani meriwayatkan dari jalur lainnya, dari Abdullah bin Amr

secara marfu', 'iti 
o;'-i 4\,q;6-tr6'#.1" W,f s u,*)r P tt',

'i-rW!*i (Ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya, iblis

menjatuhkan diri untuk bersuiud sambil berseru, "Wahai Tuhanku,

perintahkanlah aku untuk bersujud kepada siapa pun yang Engkau

mau.").

Selain itu, Nu'aim meriwayatkan hadits serupa dari Abu

Hurairah, Al Hasan dan Qatadah dengan sanad yang berbeda.

Disebutkan juga dalam riwayat.Ibnu Asakir dari Hudzaifah bin Usaid

Al Ghifari secara marfu', 
'ii; 

ri1 ,9liir ,j i'b3r5 
"q 

;b *ilr q* u.

* il "01,t-'{1$ (Menjelang terjadinya kiamat terdapat tujuh tanda

yang bagaiknn untaian butiran kalung pada benang, bila terjatuh satu

darinya maka yang lain mengilruti). Diriwayatkan pula dari Abu Al

Aliyah, l' Ltr ,# 9\:;,), ig '#.8 P|+ uiit c''rft\ S\i;.
(Antara tanda pertama dan tanda terakhir berlangsung selama enam

bulan yang saling beruntun seperti rentetan manik-manik pada

kalung).

Tentang hadits Abdullah bin Amr, kemungkinan jawabannya

adalah, walaupun masa tersebut selama seratus dua puiuh tahun

sebagaimana yang dikatakan, namun itu berlangsung cepat seperti

berlalunya seratus dua puluh bulan peristiwa itu, atau lebih cepat lagi.

Hal ini seperti yang disebutkan dalam kttab Shahih Muslim dari Abu

Hurairah secara marfu', ;i$g'zl,:r ttlSs $;bUt'ikl. (Tidak akan

terjadi kiamat sehingga satu tahun seperti satu bulan), dan di
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dalamnya juga disebutkan,iiiLJt 6t?g iVrl lOan satu hari seperti

terbaknrnya pelepah larma).

Sedangkan hadits Imlan, tidak memiliki asal. Pendapat serupa

telah lebih dulu dikemukakan oleh Al Baihaqi dalam kitab Al Ba'ts wa

An-Nusyur, dia berkata, "Bab keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, Pasal

Pernyataan Al Hulaimi bahwa tanda pertama adalah dajjal, kemudian

turunnya Isa. Karena, jika terbitnya matahari dari tempat terbenamnya

sebelum turunnya Isa, maka keimanan manusia pada masa itu tidak

lagi berguna. Kenyataannya, itu memang berguna, sebab bila tidak

berguna, tentu saat itu agama tidak menjadi satu dengan keislaman

orang yang masuk Islam dari mereka.

Al Baihaqi berkata, "Ini adalah pendapat yang benar jika saja

tidak bertentangan dengan hadits shahih tersebut yang menyatakan,

q.&r i ,,J;Jl, L"* 
"fti 

J\i (Tanda pertama adalah terbitnya

matahari dari tempat terbenamnya)."

Dalam hadits Abdullah bin Amr disebutkan dengan redaksi,

e:.$t V't? \i u,:"Ur L\u trnOitnya matahari atau keluarnya binatang

melata). Sementara dalam hadits Abu Hazim dari Abu Hurairah

memastikan keduanya dan Dajjal dalam menafikan keimanan.

Al Baihaqi juga berkata, "Jika dalam ketetapan Allah bahwa

terbitnya matahari dari tempat terbenamnya terjadi lebih dulu, maka

kemungkinan maksudnya adalah menafikan manfaat keimanan dari

diri generasi yang menyaksikan fenomena itu. Jika setelah itu masih

berlangsung masa yang panjang, lalu sebagian mereka meninggalkan

kekufuran, maka tugas keimanan secara batin kembali dibebankan.

Demikian juga pada peristiwa dajjal, keimanan orang yang beriman

kepada Isa saat menyaksikan dajjal tidak lagi berguna, namun itu akan

berguna bila sudatr berlalunya masa tersebut. Jika dalam ketetapan

Allah bahwa terbitnya matatrari itu setelatr turunnya Is4 maka

kemungkinan yang dimaksud dengan tanda-tanda dalam hadits
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Abdullah bin Amr adalah tanda-tanda lain yang selain dajjal dan

turunnya Isa. Sebab di dalam hadits, tidak ada nash yang menyatakan

bahwa Isa turun lebih awal."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang kedua ini cukup logis, namun

hadits-hadits shahih bertentangan dengannya. Disebutkan di dalam

Shahih Muslim dari riwayat Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah

secara marfu', ,Ab lirr 
-.;r-t *';,!l FiL, o|'#'q$ u

(Barangsiapa bertobat sebelum matahari terbit dari tempat

terbenamnya, maka Allah menerima taubatnya). Artinya, orang yang

bertobat sebelumnya maka tidak diterima. Abu Daud dan An-Nasa'i

meriwayatkan dari Mu'awiyah secara marfu', 'JU r?'U.Pt 5$ JrS I
4* Oa'o,,l$t (Tobat rnasih akan diterima hingga matahari terbit

dari tempat terbenamnya). Sanad hadits inijayyid.

Ath-Thabarani juga meriwayatkan serupa itu dari Abdullah bin

Salam. Ahmad, Ath-Thabari dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari

jalur Malik bin Yukhamir, dari Mu'awiyah, Abdurrahman bin Auf dan

Abdullah bin Amr, semuanya secara marfu', 'Jk ,P''J'& u.'tl:t!r; I
j;ir l-it' Ji *-,f y *\, *'c-;v 6$ ,V'f 6'u;'!t)t
(Taubat masih akan terus diterima hingga matahari terbit dari tempat

terbenamnya. Bila ia telah terbit [dari tempat terbenamnyaJ, maka

Allah menutup setiap hati dengan apa yang ada padanya, dan

culatplah amal bagi manusia).

Diriwayatkan Imam Ahmad, Ad-Darimi dan Abd bin Humaid

dalam tafsimya, semua dari jalur Abu Hind, dari Mu'awiyah secara

marfu',t4,f 'H;!r Fik ,-? t}t'Crtlt (Taubat tidak akan

terputus hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya)- Ath-

Thabari meriwayatkan dengan sanad jayyid dari. jalur Abu Asy-

Sya'tsa', dari Ibnu Mas'ud secara mauquf, !3r *i Sb't:*tthi
q;; b (Taubat masih diwajibl<an selama matahari belum terbit dari
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tempat terbenamnya). Sedangkan dalam hadits Shafwan bin Asal

disebutkan , t-i'.,h 66 Tf;Jurol i,S'u,. Pt * io' ,r,; yt'l'r.,t ti*
,ii 6a u;;t U ,* U{ 1 ,tLjb; {;; {#. (Aku mendengar

Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya di Maghrib terdapat satu

pintu terbuka untuk taubat yang jarahrya tuiuh puluh tahun

[perjalananJ. Pintu itu tidak akan ditutup hingga terbitnya matahari

dari tempat terbenamnya. ")

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dia berkata,

"Hadits ini shahih."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah,

serta dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

Selain itu, dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh

Ibnu Mardawaih disebutkan , '& ;*t.b:3 \, W.f 62 u.7!t)t 9;u tsri

'ffi os '6 it c * \ ,?S d;'i;.'JAi il v$' ;$,t',*i 159 ,tt4g.6

U;',p iti r d e*fryU;',y ;tt (Maka apabila matahari telah

terbit dari tempat terbenamnya, maka dua orang yang sedang

berkelahi pun berbalik dan berdamai satu sama lain. Dan bila pintu

itu telah ditutup, tidak ada taubat yang diterima setelah itu, dan

kebaikan pun tidak lagi berguna, kecuali orang yang melakukan

kebaikan sebelumnya, karena bagi merekn berlaku apa yang

sebelumnya). Di dalamnya juga disebutkan, Lt;si 1*i; iU.i',]rUl

|#i * Un ts 'eati'p:t'olUr .r3ii 'i6 tali .tt; arilrl ,.;l,u,
br:tt ?t e 'i:i'.;- I t-#"h') e'$ .giJ' u1" orb lubai bin Ka'ab

kemudian berkata, "Bagaimana keadaan matahari dan manusia

setelah itu? " Beliau menjawab, "Matahari diselubungi cahaya dan

terbit sebagaimana biasanya terbit, manusia hidup dalam keadaan

malonur, lalu bila seseorang memiliki anak kuda, maka dia tidak

sempat menungganginya sampai Hari Kiamat teriadi-')

Disebutkan dalam hadits Abdullatr bin Amr bin Al Ash yang
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bersama Abdullah bn Amr, dia menyebutkan sebuah kisah, lalu dia

mulai meceritakan kepada knmi, dia berkata, "Sesungguhnya ketika

matahari terbenam, ia memasrahkan diri, sujud dan meminta izin

untuk terbit, lalu ia diberi izin. Hingga pada suatu malam ia tidak

diberi izin, dan ditahan selama yang dikehendaki Allah. Kemudian

diperintahkan kepada matahari, 'Terbitlah dari tempat terbenammu.

Maka sejak saat itu hingga Hari Kiamat, keimanan seseorang tidak

lagi berguna bagi dirinya bila dia tidak beriman sebelumnya.")

Di samping itu, diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dalam

tafsirnya dari Abdunazzaq, dan dari jalur lainnya dengan tambahan

kisah tentang orang-orang yang suka shalat tahajjud, dan bahwa

mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari kelambatan

terbitnya matahari. Ia juga meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Abi

Aufa, dia mengatakan, i'*-ii .o\llrllir \\Wr-, ,lg c;'.fi )ifi ;n
,,f. e'# a6t t*6.r;'i'f- i ,?"-"i ",,i5'?t-'i ,:?*-'i u:r W
Lrt-l!' '4 ,W,r#lr'c;tbu 4urp'iP ,fft1 -ijlt ttu rit,-?
L.i4 rr.Llr ,rr-ULi trl &it-ritl* (Suatu malam yang panjangnya

selama tiga malam akan datang, dan tidak ada yang mengetahuinya

kecuali orang-orang yang suka bertahajjud. Ia bangun lalu membaca

dzikirnya lalu tidur. Kemudian bangun lalu membaca dzikirnya lalu

tidur. Kamudian bangun, dan saat itu manusia sudah saling berbaur,

hingga setelah mereka shalat Subuh dan duduk, tibaliba matahari

terbit dari tempat terbenamnya. Maka manusia pun berteriak dengan

satu teriakan yang mengguntur hingga mencapai tengah langit lalu
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kembali).

Al Baihaqi juga meriwayatkal hadits serup? dari Ibnu Mas'ud

dalam kitab At Ba'ts wa An-Nusyur, Li U .iij 6-:'o)E h jt q;4
ie.."!'*i .j'4-r)'d;, ;t'*.riJ t;{Xr (Lalu seseorang berseru

kepada tetangganya, "Wahai Fulan, apa yang terjadi tadi malam?

Karena aku tidur sampai lelap, sedangkan engkau shalat sampai

lelah.") Disebutkan dalam riwayat Nu'aim bin Hammad dari jalur

lainnya, dari Abdullah bin Amr, dia berkata, e'f'g: e*U'tf o'fl.\
;& E\i rgl i-ltd 6-:1v -:4 ,W.f a'u.:3r * e y;u )l
U),ia)r 4-*t i>ujli ,J+i {.lt qq'&',*ii t:-S iltd t":

(Setelah Yajuj dan Majuj, merekn hanya tinggal sebentar hingga

terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Lalu seorang penyeru

berseru, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya telah

diterima dari kalian. Dan wahai orang-orang yang kafir, pintu taubat

telah ditutup bagi kalian, tinta pena telah kering, dan lembaran-

lembaran catatan telah ditutup.")

Kemudian dari jalur Yazid bin Syuraih dan Katsir bin Marrah

disebutkan, 'g-;f{t.L+i nry'Jdri, e'eA-,?Pt a u.Llilt ;,atl q.

>V, t&\'oilEfy*jt ;'i3 ,l'ib;At (Apabita matahari telah terbit dari

tempat terbenamnya, hati ditutup dengan apa yang ada saat itu, dan

para malaikat penjaga naik [ke langit], lalu para malaikat

diperintahkan agar tidak lagi mencatat ama[).

Abd bin Humaid dan Ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad

yang shahih danjalur Amir Asy-Sya'bi, dari Aisyah , l\1L*'f tit

At t*\i yiaJ,i'eyi;jl -:*i',E;rr *-*i i>dli 9;j, oWi

JLli,ti (Apabila telah muncul tanda pertama, pena pun dilemparkan,

bulat catatan amal ditutup, para malaikat penjaga dilepaskan, dan

tubuh dipersal<sikan terhadap amal perbuatan). Walaupun hadits ini
mauquf, tapi sama hukumnya dengan marfii'. Diriwayatkan juga
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serupa itu dari jalur Al Aufi dari Ibnu Abbas, dia berkat a, 'p.l:J-rJ' ,.,"1i

4.f ',H $2Jt L';J&.tcili Q. (Tanda yang menutup amal-amal

manusia adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya).

Semua atsar-atsar ini menyatakan bahwa bila matahari telah

terbit dari tempat terbenamnya, maka pintu taubat ditutup, dan setelah

itu tidak lagi dibuka. Juga menyatakan bahwa itu tidak khusus hanya

pada saat terbitnya, tapi terus berlangsung hingga Hari Kiamat. Dari

sini disimpulkan, bahwa terbitnya matahari dari tempat terbenamnya

adalah peringatan pertama akan terjadinya kiamat. Ini merupakan

sanggahan terhadap kalangan yang berpendapat bahwa matahari dan

benda-benda langit lainnya tidak mengalami perubahan serta tidak

terpengaruh oleh perubahan yang terjadi.

Al Karmani berkata, "Sistem benda-benda langit itu
dihancurkan, dan arahnya tidak lagi beraturan. Kalaupun dianggap

tidak demikian, maka tidak menolak kemungkinan untuk terjadinya

peralihan wilayah gugusan planet-planet yang merupakan standar

siang, dimana bagian Timur berubah menjadi bagian Barat, dan

sebaliknya."

Penulis kitab Al Kasysyaf berdalil dengan ayat ini untuk

menolak pendapat golongan Mu'tazilatr, dia berkata, "Firman Allah

dalam surah Al An'aam ayat 158, }J',e iJT '& i (Yang belum

beriman sebelum itu) adalah sifat untuk kata Lj (dirinya sendiri).

Sedangkan kalimat, t:t+ L4-(j)-t,ji*S \i 1,ltau dia [belumJ

mengusahakan kebaikan dalam masa imannya) dihubungkan kepada

lafazhi,>jlT (b erim an).

Maksudnya, bila datang tanda-tanda kiamat, yaitu tanda-tanda

yang memaksa munculnya keimanan, maka saat itu masa taklif
berakhir, sehingga keimanan tidak lagi berguna bila sebelum

munculnya tanda-tanda itu tidak ada keimanan, atau kalaupun sudatr

ada keimanan tapi tidak pernah melakukan amal shalih. Tidak ada
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perbedaan arrtara orang kafir dan orang beriman yang tidak pernah

melakukan amal shalih. Selain itu, firman-Nya, tyLrbj r.iT G- i

9t J.$ tt (Orang-orang yang beriman serta beramal shalih)

menunjukkan perpaduan kedua unsur itu (iman dan amal shalih), dan

keduanya tidak boleh dipisahkan, sehingga pelakunya memperoleh

keuntungan dan kebahagiaan. Jika tidak, maka kesengsaraan yang

akan diperoleh."

Asy-Syihab As-Samin berkata, "Beberapa kalangan

menjawab, bahwa makna ayat itu adalah bila datang sebagian tanda-

tanda kiamat, maka keimanan orang kafir yang te{adi saat itu tidak

lagi berguna bagi dirinya, dan juga tidak berguna bagi orang yang

telah beriman sebelumnya dan belum pemah melakukan amal shalih.

Allah mengaitkan penafian keimanan (tidak diakui-Nya keimanan)

dengan salah satu dari dua sifat, yaitu: tidak pernah beriman

sebelumnya, atau pernah beriman sebelumnya namun tidak pernah

beramal shalih. Konteksnya menunjukkan bahwa adanya keimanan

sebelumnya akan mendatangkan manfaat, dan begitu juga keimanan

sebelumnya yang disertai amal shalih. Namun sebenarnya konteks

sifat ini sangat kuat, oleh karena itu Ahli Sunnah menggunakannya

sebagai dalil (untuk menyatakan bahwa keimanan tidak lagi berguna

saat itu, dan juga keimanan yang sebelumnya bila tidak disertai amal

shalih). Tapi golongan Mu'tazilah membalikan maknanya sehingga

menjadi bumerang bagi mereka."

Pemyataan ini dijawab oleh Ibnu Al Manayyar dalam Al
Inshaf, dia berkata, "Perkataan ini termasuk ketinggian redaksi

bahasa. Asalnya adalah saat datangnya sebagian tanda-tanda

Tuhanmu, maka tidak lagi berguna jiwa beriman bagi dirinya yang

tidak beriman sebelumnya, dan tidak pula bagi diri yang belum

melakukan amal shalih sebelumnya. Lalu kedua redaksi ini disatukan

dan dijadikan satu redaksi yang ringkas. Dengan demikian jelaslah

batrwa ayat ini tidak menyelishi madzhab yang benar. Setelah muncul
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tanda itu, amal shalih tidak lagi berguna, rvalaupun keimanan

sebelumnya berguna untuk menghilangkan kekekalan di dalam

neraka. Sehingga ini justru menjadi dalil yang menolak madzhab

mereka (Mu'tazilah), bukan mengukuhkan madzhab mereka."

Ibnu Al Hajib dalam Amali berkata, "Keimanan sebelum

datangnya tanda itu tetap berguna walaupun belum pernah melakukan

amal shalih lainnya. Makna ayat ini adalah keimanan dan amal shalih

seseorang setelah itu tidak berguna baginya, dan keimanan

sebelumnya juga tidak berguna baginya bila tidak disertai amal

shalih."

Setelah mengutip perkataan seorang imam mengenai ini, Ath-

Thaibi berkata, "Yang dapat dijadikan sedagai pedoman adalah

pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Al Manayyar dan Ibnu Al
Hajib. Ketika Allah berbicara kepada orang-orang yang

membangkang dengan firman-Nya dalam surah Al An'aam ayat 155,

ffi6 U1i I'A:11"-S tihj (Dan Al Qur'an itu adalah kitab yang Kami

turunkan yang diberknti, maka ikutilah dia) ltllah menyatakan alasan

yang menurunkan dengan firman-Nya dalam surah Al An'aam ayat

156, iLSjt'JjJi Al,,it'oi gXami turunkan At Qur'an ituJ agar

kamu (tidak) mengatakan, bahwa kitab ilu hanya diturunkan) untuk

menghilangkan udzur itu dan memastikan dalil.

Setelah itu disusul dengan firman-Nya dalam surah Al An'aam

ayat 156,e)') ,stl: &!:'i r*.'€;E'.ti ls"rungguhnya telah datang

kepada kamu keterangan yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan

rahmat) untuk membantah mereka dan menetapkan tuntutan untuk

mengikutinya yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian Allah

berfirman dalam surah Al An'aam ayat 156, ak',y'rb|'oi (Maka

siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang mendustakan).

Maksudnya, Allah menurunkan Kitab yang menerangi ini untuk

menyingkap segala keraguan, sebagai petunjuk kepada jalan yang
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lurus, dan sebagai rahmat dari Allah untuk para makhluk, agar mereka

menjadikannya sebagai bekal untuk kembalinya mereka dengan

mempersembahkan keimanan dan amal shalih. Namun, mereka

bukannya mensyukuri nikmat itu, tapi mendustakannya dan tidak

memanfaatkannya.

Kemudian Allah berfirman dalam surah Al An'aam ayat 158,

ti'$"'Jj (Yang merekn nanti-nanti). Maksudnya, tidak ada yang

ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang mendustakan itu selain

datangnya adzab dunia kepada mereka, dengan turunnya malaikat

yang menimpakan siksaan hingga menghancurkan mereka,

sebagaimana yang terjadi pada umat-umat sebelumnya, atau

datangnya adzab akhirat dengan adanya sebagian tanda-tandanya.

Namun ketika saat itu tiba, kesempatan yang lalu itu hilang, sehingga

keimanan mereka tidak lagi berguna bagi mereka walaupun berguna

sebelumnya. Demikian juga amal shalih saat itu dengan keimanan

sebelumnya. Seakan-akan yang ingin dikatakan adalah, saat datangnya

sebagian tanda-tanda Tuhanmu, iman seseorang tidak lagi berguna

bagi dirinya, dan tidak pula amal shalih yang dilakukannya dalam

keimanan itu bila sebelumnya ia tidak beriman, atau tidak melakukan

amal shalih dalam masa imannya sebelumnya.

Ayat ini mengandung pelipatan redaksi, namun salah satu

indikatomya dibuang karena sudah tersirat dan cakupan redaksinya.

Ini serupa dengan firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 172, ';1'1

W fl'i;.r=-j"',3;r-', y.:>Q I'JS:J3- (Barangsiapa vans enssan

dari menyembah-Nya dan menyombongkan diri, nanti Allah aknn

mengumpulkan merel<n s emua kepada-Nya)."

Ia juga berkata, "Inilah yang dimaksud Ibnu Al Manayyar

dengan perkataannya, 'sesungguhnya redaksi ini merupakan

kefasihan bahasa'. Maknanya adalah saat datangnya sebagian tanda-

tanda Tuhanmu, iman seseorang tidak lagi berguna bagi dirinya bila

sebelumnya tidak beriman, dan keimanan sebelumnya tidak lagi
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berguna bagrnya bila tidak melakukan amal shalih'. Dengan demikian,

tampaklah kebenaran madzhab ahlu sunnah, sehingga setelah

datangnya tanda itu maka amal shalih tidak lagi berguna, karena pintu

taubat telah ditutup, catatan amal dan para malaikat penjaga telah

diangkat. Tapi jika telah beriman sebelum datangnya tanda itu, maka

secara umum keimanannya akan berguna bagi pelakunya."

Ath-Thaibi berkata, "setelah mengemukakan pandangan ini,

saya menemukan karunia Allah pada ayat lainnya yang serupa dan

sesuai dengan keterangan tadi, baik secara makna maupun ayat, yaitu

firman Allah dalam surah Al A'raaf ayat 52-53, ai5- 7$. e9 lji'':

i. r'Jt .ris,i\ ?\ x-2b'tyoil,t.',Y o'h'i- i$'i r', "s p *

"'W!; 
tia r'{b5 "re u 6 J4!"';-;ru,6, &3u,;V i ,Y ,y e'r,

'&*1 frfJ'n 3 ';; Ji ,g9Jr (Dan sesungguhnya Kami telah

mendatangkan sebuah Kitab [Al Qur'an] kepada mereka yang Kami

telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan Kami; menjadi

petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tiadalah

mereka menunggu-nunggu kecuali fterlal<sananya kebenaran] Al

Qur'an itu. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al Qur'an
itu berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu,

"sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan knmi membawa yang

hoq, maka adakah bagi kami pemberi syafaat bagi kami, atau

dapatkah kami dikembalikan [ke dunial sehingga kami dapat beramal

yang lain dari yang pernah kami amalkan." Sesungguhnya mereka

telah merugikan diri sendiri).

Di sini tampak bahwa keimanan saja tanpa disertai amal

sebelum datangnya tanda kiamat akan bermanfaat, dan bahwa

keimanan yang disertai dengan amal shalih lebih bermanfaat lagi.

Namun jika setelah terjadinya tanda itu, maka sama sekali tidak

mendatangkan manfaat."

**a. $r',fltjt Jidt ui tltUt U|{t (sungguh kiamat itu
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terjadi ketika seseorang membawa pulang susu untanya). Kata liqfuah

artinya unta yang memili|<i air susu yang berlimpah'

',$? W (Menembok kolamnya). Maksudnya, mengumpulkan

bebatuan kemudian dibentuk menjadi kolam, lalu menutupi celah-

celahnya dengan tanah dan serupanya untuk menampung air. Kadang

juga ada kerusakan pada kolam yang berupa retak atau bocor, lantas

dia menambalnya dengan tanah atau serupanya sebelum mengisinya.

Semua ini mengisyaratkan bahwa kiamat itu terjadi dengan tiba-tiba,

sebagaimanayangdifirman Allah dalam surah Al A'raaf ayat 187, X

*1;11.'&.* (Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan

dengan tiba+iba).

41. Barangsiapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah
pun senang berjumPa dengannYa

'"Ji Ji,lu &'rrlL
- u,GUv .i;tr.?'t;i

t:.A"J(?;;b,

,;r{Jo)t ;;tG'*
,i"ul i,r ';i irita

t c.l, t...,
OJ,^$JI oJ..a>

tiy.o|pt',#, ,)$'A .7 .c/ t o. c1U\:-a-*tyt jb4 )l

| ;ro
O ./
'Jl r

,. a..1

f
f)
.K,

o

?" eU
atiq;;

iSv .o'4r

*6, ar ;:tr;r.';-.
qtia'-:f ;* riy j.rslt'oy, .;ira.\'t'";ij "l,r ,q "JG ,Lvi

?nr;;i lnr it;s.';$t ,Lt1i q f\;!f l';]4 ,y)ri', it
.;ig

'-..,t c , :..f o . to . 'r,i. 1-t. c / rc tt zt.t fi t.' a .
co2tt; P colEt ,f + cJuJ .e.'; t S-*S )-2r) yr o re:il

.*:, {' bt,P Ct,r,*P *,# r
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6507. Dari Ubadah bin Ash-Shamit, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Barangsiapa yang senang berjumpa dengan Allah maka

Allah pun senang berjumpa dengannya, dan barangsiapa yang

membenci berjumpa dengan Allah, makn Allah pun membenci

berjumpa dengannya." Aisyah kemudian -atau sebagian istri

beliau- berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar membenci

kematian." Beliau bersabda, "Bukan begitu. Aknn tetapi, orang

mulsnin itu, bila sudah hampir meninggal, ia mendapat kabar

gembira tentang keridhaan Allah dan kemuliaan-Nya, maka tidak ada

yang lebih disukainya daripada yang ada di depannya, sehingga dia

senang berjumpa dengan Allah, dan Allah pun senang berjumpa

dengannya. Sedangkan orang kafir, bila sudah hampir meninggal, dia

mendapat kabar gembira tentang adzab Allah dan sil<saan-Nya, maka

tidak ada yang lebih dibencinya daripada yang ada di depannya,

sehingga dia benci berjumpa dengan Allah, dan Allah pun membenci

berjumpa dengannya."

Abu Daud dan Amr meringkasnya dari Syu'bah.

Sa'id berkata: Dari Qatadah, dai. Zwwah, dari Sa'ad, dari

Aisyah, dari Nabi SAW.

\,.', '-,'n.(o.
all ct-al, 

-l 
d,/

6508. Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Barangsiapa yang senang berjumpa dengan Allah maka Allah pun

senang berjumpa dengannya, dan barangsiapa yang benci berjumpa

dengan Allah, maka Allah pun benci berjumpa dengannya."

i,Ss'&': t ?rt ;-, Ct f ,;-; dj I
^.\.i;ril.?xt;;.i,r 

"u- 
;f ';i ,i;qhr';i
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e -lt Ji't'.b't+At J|':, G.'Fi *W *,y *
,L-iu *t ;a\t * 4t g's;4e ti ,Vr ;;i; )G:
'GJ- ; ft:'ry--" i's J'A *'r rlL}rt * it )'--, oS

j,,:i;; r,1;at .'H.; *:t'u;:fi,s1 ,rU"'d
:'J...;; At A;:i.j"*G, ouidcL# Pe*
e t.i,r-.Jr 

^ft 
i';3 ,6)u- I ri1 ,i .*\i'6.1t';i:i

\, .a'dt r*.'f5; *it ;1 |*,uK 'Uu 
..* (ii-t -,- ;:rt

;;1i,*')t'd)i,l'; *t ;)L

6509. Dari Uqail, dari Syihab: Sa'id bin Al Musayyib dan

Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku dalam kerumunan

beberapa orang ahli ilmu bahwa Aisyah isteri Nabi SAW berkata,

"Rasulullah SAW pernah bersabda ketika beliau sehat, 'Sesungguhnya

tidak ada seorang nabi pun yang diwafatkan sehingga dia melihat

tempat dudulorya di surga'. Kemudian beliau diberi pilihan. Tatkala

ajal hampir tiba 
-saat 

itu kepala beliau di atas pahaku-, beliau

pingsan sesaat, kemudian sadar, lalu beliau mengarahkan pandangan

ke langit-langit, lalu bersabda, 'Ya Allah, teman yang berada di

tempat yang tertinggl'. Aku bergumam, 'Jadi, beliau tidak memilih

kami'. Dan aku tahu bahwa itu adalah perkataan yang pernah beliau

ceritakan kepada kami ketika beliau sehat."

Aisyah berkata, "Itu adalah kalimat terakhir yang beliau

katakan, 'Ya Allah, teman yang berada di tempat yang tertinggi'."

@:
(Bab Barangsiapa yang senang beriumpa dengan Allah, maka

Allah pun senang berjumpa dengannya). Demikian judul yang
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disebutkannya, yaitu bagian pertama dari hadits pertama yang

mengisyaratkan kepada sisa haditsnya. Para ulama berkata, "Bentuk
kegembiraan Allah kepada hamba-Nya adalah Allah menghendaki
kebaikan padanya, memberikan petunjuk kepadanya dan

menganugerahkan nikmat kepadanya."

4"6 hr Vi yt;6.Vi';,, (Barangsiapa yang senang berjumpa

dengan Allah maka Allah pun senang berjumpa dengannya). Al
Karmani berkata, "Kalimat syarat ini bukan penyebab ganjaran

bahkan sebaliknya. Dengan menakwilkan redaksi itu sebagai berita,

bahwa barangsiapa senang berjumpa dengan Allah, maka Allah
mengabarkan kepadanya bahwa Dia pun senang berjumpa dengannya.

Demikian juga dengan yang tidak suka."

Yang lain mengatakan dengan menukil dari Ibnu Abil Barr dan

lainnya, "',F di sini adalah kata berita, bukan partikel syarat. Bukan

berarti sebab senangnya Allah berjumpa dengan hamba adalah

senangnya hamba berjumpa dengan-Nya, begitu pula ketidak
senangan-Nya, tetapi itu adaiah sifat kondisi kedua golongan di

hadapan Tuhan mereka. Maknanya, barangsiapa senang berjumpa

dengan Allah, maka dialah yang Allah senang berjumpa dengannya"

Demikian juga yang tidak senang."

Saya (lbnu Hajar) katakan, tidak ada alasan untuk menafikan

peran kata syarat. Pada pembahasan tentang tauhid, akan

dikemukakan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan secara marfu.',

6;6.'*i €.t-i). q*';i rs1 ,,yr'f irr j6 (Attah Azza wa JaUa

berfirman, "Jika hamba-Ku mencintai perjumpaan dengan-Ku, maka

Aku pun mencintai perjumpaan dengannya.")

Maka jelaslah bahwa fi pada hadits bab ini adalah partikel

syarat, dan penakwilannya sebagaimana yang telah dikemukakan.

6;11tt a; ?rr ,€ 6; Ui (Dan barangsiapa yang benci

berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci berjumpa dengannya).
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Al Maziri berkata, "Barangsiapa yang Allah tetapkan kematiannya,

maka dia pasti mati, walaupun dia membenci perjumpaan dengan

Allah, dan sekalipun Allah membenci kematiannya ketika dia mati.

Dengan demikian, makna hadits ini, Allah membenci untuk

mengampuninya dan ingin menjauhkannya dari rahmat-Nya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pembahasan ini tidak bisa

dikhususkan hanya dengan penggalan tersebut, karena ada juga

redaksi seperti itu di bagian awalnya. Maka ini seperti kalimat,

"Barangsiapa yang Allah penjangkan hidupnya maka dia tidak mati,

walaupun dia mencintai kematian".

ry$31 'rrb-l;. :i ,ZtO Ljui 1tot" Aisyah -atau sebagian istri

beliau lain- berkata). Demikian redaksi yang disebutkan dalam

riwayat ini, namun disertai dengan keraguan. Sementara Sa'ad bin

Hisyam dalam riwayatnya memastikan dari Aisyah, bahwa dialah

yang mengatakan itu dan tidak ada keraguan dalam redaksi tersebut.

Tambahan redaksi dalam hadits ini tidak jelas, apakah dari perkataan

llbadah, yang berarti dia mendengar hadits ini dari Nabi SAW dan

mendengar redaksi dari Aisyah, ataukah dari perkataan Anas karena

menyaksikan itu?

Dalam riwayat Humaid yang telatr saya singgung disebutkan

dengan redaksi, !, J:*:tui 'uiii6 (Maka kami berkata, "Wahai

Rasulullah.') Dengan demikian, perkataan ini disandarkan kepada

banyak orang, walaupun yang mengatakan secara langsung hanya safu

orang, yaitu Aisyah. Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat

Abdunahman bin Abu Laila yang telah saya singgung, di dalamnya

disebutkan , |tjy'H lv .c,pt tf: gt )!% o't<i{$t 6'ri (Maka

orang-orang pun menelungkupknn wajah mereka sambil menangis

dan berkata, "Sesungguhnya kami membenci kematian." Beliau

bersabda, "Buknn begitu.'). Selain itu, dalam riwayat Ibnu Abi

Syaibah dari jalur Abu Salamah, dari Abu Hurairah, disebutkan hadits
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yang serupa dengan hadits bab ini, di dalamnya disebutkan, l:Pj
N't u5 og q :Jui .o-rtt tr* Si tt );i b g u, ,!t Jy, Qqao

yang berkata, "Wahai Rasulullah, tidak seorang pun dari kami
kecuali dia membenci kematian." Beliau pun bersabda, "Jika

demikian, itu akan disingknpknn kepadanya.")

Kemungkinan juga itu berasal dari perkataan Qatadatr secara

mursal dalam riwayat Hammam dan diriwayatkan secara maushul

dalam riwayat Sa'id bin Abi Arubah, darinya, dat'.Zurarah, dari Sa'ad

bin Hisyam, dari Aisyah. Sehingga dalam riwayat Hammam terdapat

perkataan periwayat yang dimasukkan dalam hadits. Menurut saya, ini
lebih kuat, karena lmam Muslim meriwayatkan dari Haddab bin
Khalid dari Hisyam yang secara ringkas pada asal haditsnya saja tanpa

redaksi, iSJtt"dt$ (Maka Aisyah berkata). Selain itu, Imam Muslim

meriwayatkannya dari riwayat Sa'id bin Abu Arubah secara maushul

dan dengan redaksi yang lengkap. Ia juga meriwayatkannya dan

diriwayatkan oleh Ahmad dari riwayat Syu'bah, serta. yang

diriwayatkan An-Nasa'i dari riwayat Sulaiman At-Taimi, keduanya

dari Qatadah. Begitu juga riwayat dari Abu Hurairah dan sahabat

lainnya, tanpa tambahan redaksi konfirmasi. Sedangkan Al Hasan bin
Sufyan dan Abu Ya'la meriwayatkannya secara lengkap dari Hudbah

bin Khalid, dari Hammam, seperti yang diriwayatkan oleh Imam

Bukhari dari Hajjaj, dari Hammam. Hudbah ini adalah Haddab,

gurunya Imam Muslim.

Tampaknya, Imam Muslim membuang redaksi tambahan itu
dengan sengaja karena itu adalah riwayat mursal dari jalur ini, dan dia

hanya mengemukakan bagian yang maushul dai' jalur Sa'id bin Abi
Arubah. Imam Bukhari telah mengisyaratkan hal itu dengan

mencantumkan riwayat Syu'bah secara mu'allaq dengan

menyebutkan, 'o:raibt (Ia meringkasnya). Ia juga mengisyaratkan

riwayat Sa'id secara mu'allaq. Ini merupakan cacat yang sangat tidak
jelas.
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,zt'jt {;i t!1 lsesungguhnya kami benar-benar membenci

kematian). Dalam riwayat Sa'ad bin Hisyam disebutkan dengan

redaksi, c'i-JJt i:;i rii3 to;j' arfi ,!t q [ ,Lj'i6 (Maka Aisyah

berkata, "Wahai Nabi Allah, apa maksud membenci kematian?

Karena setiap kami membenci kematian.")

$tfj il ttt:7iy. j-i:i. (to mendapat berita gembira tentang

keridhaan Allah dan karamah-Nya). Dalam riwayat Sa'ad bin Hisyam

disebutkan dengan redaksi, o-.b1 g.tre 
2t lt *'lr|H.(to mendapat

berita gembira tentang rahmat Allah, keridhaan dan surga-Nya).

Sedangkan dalam hadits Humaid dari Anas disebutkan, rs1y.3A"4$i1

itr'.-;ri.il' u9t n o*'oi'c g|rri;e ,flj ,a, o: Ht {,E|#
ii-r). (Akan tetapi bila seorang mulonin mendekati ajalnya, dia

di),datangi pembawa berita gembira dari Allah, dan tidak ada sesuatu

pun yang lebih disenanginya selain dia beriumpa dengan Allah, maka

Allah pun senang berjumpa dengannya). Dalam riwayat Abdunahman

bin Abi Laila juga disebutkan, "C\:j iiit'utg 0l$6 *r6'4':
'Ji f.q.tori ii'r ;d.+iU* -i* tiy ,f &zitu-t} (Akan tetapi

ketika hampir meninggal, jika dia termasuk orang yang didekatkan

kepada Allah, malra dia memperoleh rezeki serta surga kenikrnatan.

Ketika dia diberi kabar gembira dengan hal itu, maka dia mencintai

berjumpa dengan Allah, dan Allah pun lebih mencintai berjumpa

dengannya).

'r-a;14 {t"Gii:$'u}i 1uo*o tidak ada yang lebih

disukainya daripada yang ada di depannya). Maksudnya, yang akan

dihadapinya setelatr mati. Redaksi konfirmasi dari Aisyah ini juga

terdapat pada sebagian tabiin. Imam Muslim dan An-Nasa'i

meriwayatkan dari jalur Syuraih bin Hani', dia berkata, "Aku

mendengar Abu Hurairah," lalu menyebutkan asal haditsnya, dia

berkata, rjiiii uit ai.iE ir5 iir u-* t;* ,',riii ,t:srb L>ia gau alat
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mendatangi Aisyah, kemudian alcu berkata, "Aku telah mendengar

suatu hadits, jika memang demikian maka sungguh knmi binasa.")
lalu disebutkan kisahnya, di dalamnya disebutkan , '$3\l"bi S A}
';:b)t C?4 At oete,6i#i ,-t'-j"'u ,srnv',A cjut .crlr'r:5","
'6FZii '.r-!ir ';l*Sr1(Dan tidak seorang pun dari knmi kecuali ia

membenci kematian." Aisyah berkata, "Tidak seperti yang engkau

pahami, tetapi jika pandangan telah membelalak, dada telah.

bergemuruh, kulit pun telah mengerut dan mendingin.")

Semua ini adalah kondisi orang yang sedang dijemput

kematian. Tampaknya, Aisyah mengambilnya dari makna hadits yang

diriwayatkan darinya oleh Sa'ad bin Hisyam secara marfu'. Imam

Muslim dan An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits serupa dari Syuraih

bin Hani', dari Aisyah, dari Abu Hurairah dengan tambahan redaksi di

akhirnya, 
tlrr lil- oji'o'r_jj;6 (Sedangkan kematian itu bukan

perjumpaan dengan Allah). Menurut saya, tambahan ini berasal dari

perkataan Aisyah yang dia simpulkan dari sebelumnya.

Di samping itu, dalam riwayat Abd bin Humaid dari jalur

lainnya, dari Aisyah secara marfu'disebutkan , 'i'jo! t-? )*.lirr Srif ri1

'{.(j 
'sf:s -fr rlf .iri 6 P,t'cr6'Jti; r? ulir'rlrr"gJi 7a fr',P

{',ra! t7 *ilr iri( $t .i,a.?rt';lrjiirr ,6t "*i't;.il.'it ;& uirat
t; ,slrs1t tiy * ,tg 67'o6'Jd- ,i; ,;i': ti:p6 tlW gar*:i|F
6i-;l.fu ei; t iirr 16l, 6 jt ',b uit ,'^*rtlh,-,riiir 'u'i Vi (Apabila

Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka seorang

malaikat akan disertakan padanya setaltun sebelum kematiannya,

yang selalu membimbing dan meluruskannya, sampai dikatakan, "Ia

mati dalam kondisi terbaik." Ketika kematian menjemput, dan ia

melihat pahalanya, maka jiwanya pun merindukannya. Itulah saat

dimana ia menyenangi berjumpa dengan Allah dan Allah pun

menyenangi berjumpa dengannya. Dan apabila Allah menghendaki
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keburukan pada seorang hamba, maka syetan pun disertakan padanya

setahun sebelum kematiannya, yang menyesatkannya dan

menjatuhkannya ke dalam fitnah, sampai dikatakan, "Ia mati dalam

keadaan paling buruk." Ketika kematian menjemputnya, dan ia
melihat adzab yang telah disiapkan untuknya, maka jiwanya pun

takut. Itulah saat dimana ia benci berjumpa dengan Allah dan Allah
pun benci berjumpa dengannya).

Al Khaththabi berkata, "Hadits bab ini mengandung penafsiran

yang cukup jelas sehingga tidak memerlukan penjelasan yang lain."

fata'riiti *r-p,rnyui beberapa makna, di antaranya adalah

menyaksikan; pembangkitan kembali setelah mati, seperti firman

Allah dalam surah Al An'aam ayat3l dan Yuunus ayat lS, $.k ,y-iit

lt:q, (Orang-orang yang telah mendustakan pertemuan mereka

dengan Allah); kematian, seperti firman-Nya dalam surah Al
'Ankabuut ayat 5, PI'l' 

'el'otl 
I' lt l, i'; ttg ';; (Barangsiapa yang

mengharap pertemuan dengan Allah, makn sesungguhnya wahu

[yang dijanjikan] Allah itu, pasti datang), dan firman-Nya dalam

surah Al Jumu'ah ayat 8, FJ>tt '-Ai'4 oi*.-silr oiJ.Jrr'of$

(Kataleanlah, "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya,

malca sesungguhnya kematian itu akan menemui knmu.').

Ibnu Al Atsir dalam kitab An-Nihayah berkata, "Yang

dimaksud dengan i' l*-l- di sini adalah menuju negeri akhirat dan apa

yang ada di sisi Allah. Maksudnya, bukanlah kematian, karena setiap

orang tentu membenci kematian. Oleh karena itu, orang yang

meninggalkan kemewahan dunia dan tidak menyukainya, berarti dia

senang berjumpa dengan Allah, sedangkan orang yang lebih

mengutamakan kemewahan dunia dan menyenanginya, berarti dia

tidak senang berjumpa dengan Allah, karena dia akan sampai kepada

Allatr melalui kematian. Perkataan Aisyah, lt :6.0i!'o',,-Aq
(Sedanglrnn kematian itu bukanlah perjumpaan dengan Allah)
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menjelaskan bahwa kematian itu bukan perjumpaan, tetapi termin
sebelum terjadinya perjumpaan. Maka harus bersabar terhadap

kematian dan tabah menjalaninya hingga sampai kepada kemenangan

dengan perj umpaan itu."

Ath-Thaibi berkata, "Maksudnya, perkataan Aisyah dalam

hadits bab ini, C"j, {;i J1 lSesungguhnya kami benar-benar

membenci kematian) mengesankan bahwa kematian adalah

perjumpaan dengan Allah, padahal bukan, karena perjumpaan dengan

Allah bukanlah kematian. Dalilnya adalah perkataan Aisyah dalam

riwayat lainnya, lt :6. tt|s'ctt;lti (Sedangkan kematian itu bulwnlah

perjumpaan dengan Allah). Karena kematian merupakan sarana

menuju pertemuan dengan Allah, maka diungkapkan dengan

'perj umpaan dengan Allah'."

A1 Imam Abu Ubaid Al Qasim bin Sallam sudatr lebih dulu
daripada Ibnu Al Atsir mengemukakan bahwa perjumpaan dengan

Allah bukanlah kematian, dia berkata, "Menurutku, yang dibenci
adalah kematian dan deritanya, karena hampir tidak ada seorang pun
yang terlepas dari itu. Akan tetapi yang tercela dalarn membenci

kematian adalah karena mencintai dunia dan enggan kembali kepada

Allah serta negeri akhirat. Di antara yang menunjukkan hal itu, adalah

Allah mencela kaum yang mencintai kehidupffi, sebagaimana dalam

surah Yuunus ayat7, u4';tfWq gfur lFl! rtbli StA, o'*ir ilriir i,f

(Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan [tidak percaya

akanJ pertemuan dengan Kami, dan merasa puas dengan kehidupan

di dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu)."

Al Khaththabi berkata, "Makna 'senang berjumpa dengan

Allah' adalah lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, sehingga

tidak menyukai untuk terus tinggal di dunia, tapi bersiap-siap untuk

pindah dari dunia. Sedangkan makna'tidak suka berjumpa dengan

Allah' adalah kebalikannya."
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An-Nawawi berkata, "Makna hadits ini, senang dan tidak
senang yang diungkapkan secara syar'i ini adalah ketika sedang

ketakutan, yaitu kondisi yang mana taubat tidak lagi diterima pada

saat itu, karena saat itu telah diberitahukan apa yang akan

dialaminya."

S.y:&r .-rrii, H. <n mendapat berita menakutkan tentang

adzab Allah aan'ritsaan-Nya). Dalam riwayat Sa'ad bin Hisyam

disebutkan dengan redaksi, aLt-rj I' y'.rJ, '-H 
Qo mendapat kabar

tentang adzab Allah dan kemurkaan-Nya). Sementara dalam riwayat

Humaid dari Anas disebutkan , ',y *t'ib 'S 6 i*V t\ gW tt ;A"oy
Ll'ri:*st'u ,PJ-6ii ,|; (Dan sesungguhnya orang knfir atau orang

jahat, tatkala datang kepadanya keburukan yang akan dialaminya
atau keburukan yang akan dihadapinya dst.). Dalam riwayat
Abdurrahman bin Abi Laila disebutkan juga redaksi yang serupa

dengan hadits sebelumnya.

'233 
* t",JJ1jtj$ tfr'or:abr (Abu Daud dan Amr meringkasnya

dari Syu'bah). Maksudnya, meringkasnya dari Qatadatr, dari Anas,
dari LIbadah. Artinya, dia hanya mengemukakan pokok haditsnya saja

tanpa menyertakan redaksi, z1-i.tb i-Jtii (Lalu Aisyah berkata).

Riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi, diriwayatkan secara maushul oleh
At-Tirmidzi dari Mahmud bin Ghailan, dari Abu Daud. Demikian
yang kami temukan dalam Musnad Abi Daud Ath-Thayalisi.
Sedangkan riwayat Amr, yaitu Ibnu Marzuq, diriwayakan secara

maushul oleh Ath-Thabarani dalam kitab Al Mu jam Al Kabir da.'i
Abu Imam Muslim Al Kujji dan Yusuf bin Ya'qub Al Qadhi,
keduanya dari Amr bin Marzuq. Demikian juga yang diriwayatkan
oleh Ahmad, dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah. Riwayatnya ini
dikemukakan oleh Imam Muslim dari riwayat Muhammad bin Ja'far,
yakni Ghundar.

1.- i o. t6it { ,f -# Jtij (,Sa'id berkata: Dari Qatadah). Redaksi ini
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diriwayatkan secara maushul oleh Imam Muslim dari jalur Khalid bin
Al Harits dan Muhammad bin Bakkar, keduanya dari Sa'id bin Abu
Arubah sebagaimana yang telah jelaskan. Demikian juga yang

diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah
dari riwayat Sa'id bin Abi Arubah, dan kami temukan dengan sanad
aali dalamkitab Al Ba'ts karya Ibnu Abi Daud.

Pelaiaran vans dapat diambil:

Hadits ini mengandung beberapa pelajaran selain yang telah

dikemukakan, yaitu:

1. Hadits ini lebih dulu menyebutkan ahlul khair (orang-orang

yang berbuat kebaikan) karena kemuliaan mereka, walaupun

ahlu syaru (orang-orang yang berbuat keburukan) Iebih

banyak.

2. Pembalasan itu sesuai dengan jenis amal, sehingga kesenangan

diganjar dengan kesenangan dan ketidaksenangan diganjar
dengan ketidaksenangan.

3. Orang-orang beriman akan melihat Tuhan mereka di akhirat.

Mengenai pendapat ini perlu ditinjau lebih jauh, karena yang

dimaksud dengan "perjumpaan" di sini lebih umum dari

sekadar melihat. Mungkin dipahami dalam arti "dijauhkan"

dengan anggapan batrwa dalam kalimat i' l-rt (berjumpa

dengan Allah) terdapat kalimat yang tidak disebutkan secara

redaksional, yaitu Arr .-rrf 
"6. 

(meniumpai ganjaran Allah) dan

sepertinya.

Orang yang berakal mengatakan, bahwa tidak ada yang tidak
suka menjumpai pahala Allah, tapi sebenamya setiap orang

yang membenci kematian adalah karena takut tidak menjumpai
patrala Allah, baik karena dilambatkan masuk surga, atau

karena memang tidak akan masuk surga, seperti halnya orang
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4.

5.

kafir.

Apabila pada orang yang sedang dijemput kematian tampak

tanda-tanda kesenangan, berarti dia mendapat berita baik yang

akan diperolehnya, begitu juga sebaliknya.

Senang berjumpa dengan Allah tidak termasuk larangan

mengharapkan kematian, karena hal ini memungkinkan tanpa

disertai mengharapkan kematian, karena kesenangan ini
memang tidak terlepas dari terjadinya kematian dan tidak pula

dengan penangguhan kematian, sedangkan mengharapkan

kematian adalah ketika dalam kondisi hidup (tidak sedang

dijemput kematian). Ketika sedang dijemput kematian dan

melihat apa yang akan diperoleh setelah mati, maka tidak

termasuk dalam larangan ini, bahkan dianjurkan.

Membenci kematian dalam kondisi sehat memiliki penjelasan

tersendiri: Orang yang membenci kematian karena lebih
mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan setelah

mati di akhirat, maka ini tercela. Sedangkan orang yang

membenci kematian karena takut dihukum, misalnya karena

kurang dalam beramal dan tidak mempersiapkan diri untuk itu,
yaitu tidak menjalankan apa yang telah diwajibkan Allah
atasnya, maka ini dimaklumi. Orang yang merasakan hal ini
semestinya segera mempersiapkan diri, sehingga ketika

kematian menjemput tidak lagi membencinya, bahkan

menyukainya karena mengharapkan perj umpaan dengan Allah.

Allah tidak dapat dilihat oleh seorang pun semasa hidupnya,

dan Allah hanya dapat dilihat oleh orang-orang beriman

setelah mereka mati. Ini disimpulkan dari redaksi hadits,

!t:t i\oiic".r-irj (Sedangtran kematian itu bukanlah

perjumpaan dengan Allah). Telah dikemukakan, bahwa

perjumpaan dengan Allah lebih umum daripada melihat.

Apabila tidak ada perjumpaan maka tidak dapat melihat.

6.

7.
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Dalam kitab Shahih Muslim disebutkan lebih jelas dari ini,
yaitu dari hadits Abu Umamah secara marfu', di dalamnya

disebutkan , t'-t'.,u e €" b'i t g rgrt, (Dan ketahuirah,

bahwa knlian tidak akan melihat Tuhan kalian sehingga kalian
mati).

Kedua, hadits Abu Musa seperti hadits Ubadah, namun tanpa

redaksi, *,Jb UGt (Lalu Aisyah berkata). Tampaknya, Imam Bukhari

mencantumkan ini untuk mengukuhkan ke-shahih-an hadits ini.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan Barid bin
Abdillah bin Abi Burdah.

Ketiga, hadits Aisyah. Penjelasan tentang hadits ini telah

dikemukakan pada pembahasan tentang wafatnya Nabi SAW.
Kesesuaiannya dengan judul ini adalah bahwa Nabi SAW memilih
perjumpaan dengan Allah setelah sebelumnya beliau diberi pilihan
antara mati dan hidup, lalu beliau memilih mati. Oleh sebab itu, hal ini
perlu diteladani. Sebagian pensyarah menyebutkan, bahwa Ibrahim

AS mengatakan kepada malaikat maut ketika mendatanginya untuk

mencabut nyawanya, "Apakah menurutnya seorang kekasih tega

mencabut nyawa kekasihnya?" Lalu Allah mewahyukan kepadanya,

"Katakan kepadanya, 'Apakah menurutmu seorang kekasih membenci

perjumpaan dengan kekasihnya'? Lalu Ibrahim berkata, "Wahai

malaikat maut, sekarang, cabutlah (nyawaku)."

Saya temukan dalam kitab Al Mubtada'karya Abu Hudzaifah

Ishaq bin Bisyr Al Bukhari, seorang periwayat yang lemah, dengan

sanad-nyadari Ibnu lJmar, dia berkata , '!:r+ ttt. rlql U ,?'-*Jlr',!);'Jt|

.#tor,:,r # b'"d, ,r')rb rs1'J#jt ,'i s ;,)a .g';;t'u Lr e$l
141 \';:i 256:-3 ethb6 'stul-. Jl.|rl::tt i /4 t-p i,Sui |&
(Malailrat maut berkata, "Wahai Tuhanlat, sesungguhnya hamba-Mu

Ibrahim takut mati." Tuhan berfirman, "Katakan kepadanya, bahwa

seorang kekasih bila sudah lama tidak berjumpa dengan kekasihnya
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maka dia akan merindukannya." Malaikat itu kemudian

menyampaikan hal itu, maka Ibrahim pun berkata, "Benar wahai

Tuhanlan, sungguh alat sudah rindu untuk menjumpai-Mu." Lalu dia

diberi wewangian, kemudian menciumnya, lantas dia diwafatkan saat

itu).

42. Sakaratul Maut

;; ot;i )*6ili'is$ jt ;pi ilu * / )* r
* it J';:, ol iJ'.- os W X|V, ;a.G'rf i';i a^4G

-t'$L.ic6e\i-i;r;u; os *j #?'t
31 ,h' o\u;t :J"*i ^1Li Ar'# :at eii- S;i-'tr*
*.;i,li e,lSr *e,J*'J:*i:i-'.s i.=tfu e'ii),

.;*UYt';.;

.titri ui;'Sr, ,,-:.*at a .t'1, # fiiu
6510. Dari Amr bin Sa'id, dia berkata: Ibnu Abi Mulaikah

mengabarkan kepadaku, Abu Amr Dzakwan maula Aisyah

mengabarkan kepadanya bahwa Aisyah RA berkata, "Sesungguturya

di hadapan Rasulullah SAW terdapat bejana kecil 
-atau 

ember kecil.

Umar ragu-, yang berisikan air. Kemudian beliau memasukkan

tangannya ke dalam air itu, lalu mengusapkannya ke wajahnya dan

berkata, 'Laa ilaaha illallaah ftidak ada sesembahan kecuali Allah).

Sesungguhnya kematian itu memiliki rasa sakit yang sangat'.

Kemudian beliau menegakkan tangannya, lalu mengucapkan, 'Dalam

teman yang berada di tempat yang tertinggi'. Sampai beliau

meninggal dan tangannya melemas."
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Abu Abdillah berkat4 "ulbah adalah benda yang terbuat dari
kayu, sedangkan ralewaft terbuat dari kulit."

?nr ,j-;'"nl.t o'rfs-';* -r;\i i t*, ,:r{ |dG *4G *',s!:)'j7fr1 J k o*tbrlt a:trfi:.$ *j r)t

4- 'iG* ,Sv .'5Ac'€ "*tF 6 ipt ..6ri\ tr.6';.b/_

6511. Dari Aisyah, dia berkata, "Ada sejumlah pria badui yang
kasar mendatangi Nabi SAW, lalu mereka bertanya kepada beliau,
'Kapan te{adinya kiamat?' Maka beliau pun memandang kepadayan1
paling muda di antara mereka, lalu bersabda, ,Jika pria ini masih
hidup, maka dia belum mencapai usia tua, hingga kiamat kalian
tiba' ."

Hisyam berkata, "Maksudnya adalah kematian mereka.',

ok fi ,'qrU\i C: I i;rs *i ,f 9ut i f i p *
Af :Jta;j'^, flLT *i rlLiit -* at J'yr'oiL:'l-
,,Siie^4 d:#t C/r tt,.irr J?rlt'Sv.eZt:#j
'"-Zjrr,;nr 3:l ) JLf,rI?, $!-tst y, n ef b'iSt +st

.Ltrl;lt, ,futr'r:l ts 

"Qt 
y ;;il- -rurl)' ' !'i

6512. Dari Ma'bad bin Ka'ab bin Malik, dari Abu Qatadah bin
Rib'i Al Anshari, dia menceritakan bahwa suatu ketika ada jenazah

yang dibawa melewati Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, '?fa
tenang dan yang lain tenang darinya." Para sahabat bertanya, "Wahai
Rasulullah, apa maksud dia tenang dan yang lain tenang darinya?'

c ta z.fr-,'
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Beliau menjawab, "Hamba muhnin telah tenang dari kepenatan dunia

dan gangguannya menuju rahmat Allah Azza wa Jalla. sedangkan

hamba yang durhaka membuat para hamba, negeri, pepohonan dan

binatang tenang dari (gangguan)nya."

cf;"J') Af ,iv'r:r,') # \t * Ut ;,i;a €j c
arb'i,,U

6513. Dari Abu Qatadah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Orang yang tenang dan orang lain tenang darinya. Orang mukmin

itu tenang."

; * n f ,!: U I' iP d:,*'oq,-':31L'#:;Lit $:i-
':rt-,j 

;f''Xt ,* i; J';, lu,i'A #!;. it r 1;
,:fu,lY, hi 1,1,1;-'.:rytj ; ,-#-, oct g:.3 ,#i'4;'&

.\k,#')lc'r'^t^ie13
6514. Al Humaidi menceritakan kepada kami, Suffan

menceritakan kepada kami, Abdullatr bin Abi Bakar bin Amr bin

Hazm menceritakan kepada kami, batrwa dia mendengar Anas bin

Malik berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang meninggal

itu diikuti oleh tiga hal Yang dua kembali, sedangkan yang satu tetap

bersamanya. Ia diitatti oleh keluarganya, harta bendanya dan amal

perbuatannya. Keluarga dan harta bendanya kembali, sedang amal

p erbuat annya tetap b ers am any a."
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,*'t t'ht l-* ^t 
J';:, Jv ,i6 ci:L \t er'; ;.t *

,}^-?^ir $;.r'rr1 (,f ,L*ri:rv ;ik # *i €Li otl'ti1

a;4 &'t*w,i6
6515. Dari Ibnu Umar *, Oa berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, 'Apabila seseorang dari lwlian meninggal, makn tempat

dudulcnya ditampakkan kepadanya di pagi dan sore hari, baik di
neraka maupun surga, lalu dikatakan, 'Inilah tempat dudukrnu sampai

engkau di b an gki t ka n' ."

,tr)\i tr! t:$', * \t * Ut j$,uv u.G a
.f;:i6 dtfpin'#y

6516. Dari Aisyah, dia berkata, 'Nabi SAW bersabda,

'Janganlah kalian mencaci orang-orang yang meninggal, karena

sesungguhnya mereka telah sampai kepada apa yang merekn

lakukan'."

Keterangan Hadits:

(Bab saknratul maut). Ar-Raghib dan lainnya berkata, '7s-
salcr adalah kondisi yang berada di antara seseorang dan akalnya. Kata

ini sering digunakan terkait dengan minuman yang memabukkan.

Selain itu, kata ini juga digunakan untuk sebutan saat marah, rindu,

sakit, mengantuk, dan pingsan akibat rasa sakit yang luar biasa.

Makna yang terakhir inilah yang dimaksud di sini."

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan enam hadits, yaitu:

pertama, z;jL it- li , ,r:*.i. t g pt # to' .rp *,'Jy:'ttt
-'# td*- ,i; t4 (Sesungguhnya di hadapan Rasulullah SAW
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terdapat berjana kecil -atau ember kecil. Umar ragu-, yang

berisiknn air'). Umar di sini adalah Ibnu Sa'id bin Abi Husain. Dialah

orang yang meriwayatkan hadits ini. Pada pembahasan tentang

wafatnya Nabi SAW disebutkan dengan redaksi, '# td*" 
(Umar

ragu). Sedangkan dalam riwayat Al Isma'ili disebutkan dengan

redaksi, t' grt Ul'g (Ibnu Abi Husain ragu).

t- .t, t l''o:r-l Ji'r--;" )*) (Lalu beliau memasukkan tangannya). Dalam

riwayat Al Kasymihani, kata 6d disebutkan, dllti- (Kedua tangannya).

Riwayat mereka telah dikemukakan pada pembahasan tentang

wafatnya Nabi SAW dengan sanad ini di tengah hadits yang

permulaannya menyebutkan tentang siwak, lalu di sini Imam Bukhari

menyebutkannya secara ringkas.
. t.L+ a:,--:# (Lalu mengusap dengannya)' Dalam riwayat Al

Kasymihani, kata l-l{ disebutkan, l-n'e. (Keduanya). Demikian juga

riwayat mereka yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang

wafatnyaNabi SAW.

,lff-; 9:9-U.b1 ls"rrngguhnya kematian itu memiliki rasa

sakit yang sangat). Dalam riwayat Al Qasim dari Aisyah yang

dikemukakan oleh para penulis kitab As-Sunan selain Abu Daud

dengan sanad yang shahift disebutkan dengan redaksi, l-ili ,itJj
y:Jr:t(i:, e ,*i (Kemudian beliau mengucapkan, "Ya Allah,

tolonglah alru dalam menghadapi sakaratul maut). Penjelasan

haditsnya telah dipaparkan pada pembahasan tentang wafatnya Nabi

SAW. Sebelumnya, telatr dikemukakan juga riwayat Al Qasim bin

Muhammad dari Aisyah, \if.G'# -J, ,'J;i * lo' ,,l'2 'o.3t ou

Ft *v h, d* ,;t :t ; $:.1 y\ .pist it4 tit >ri .r;gti:t (Nabi sAW

telah meninggal, dan sungguh beliau [meninggalJ di antara perutku

dan dagular. Makn alat tidak pernah lagi membenci beratnya kematian
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seorang pun setelah Nabi SAW selama-lamanya). Selain itu, At-
Tirmidzi meriwayatkan darinya dengan redaksi, p'i 9'te t.t-i a+i g

*, * 1o' ,}2 hr Jy: 9i r:ry b *,f : q$r u. (Aku tidak pernah iri
dengan ringannya kematian seorang pun setelah apa yang aku lihat
dari beratnya kematian Rasulullah SArn.

,1t ;-? i.i'lC (Abu Abdiilah mengatakan). Maksudnya, Imam

Bukhari.

{\i1-i;}t, ,t-J:.Ar b q:i, (utbah adatah benda yang

terbuat dari kayu, sedangkan rakwah terbuat dari kulit). Redaksi ini
hanya disebutkan dalam riwayat Al Mustamli, dan ini yang masyhur

dalam penafsiran kedua kata ini. Di dalam kitab Al Muhkam

disebutkan, ":a]-?}t menyerupai bejana kecil. Al Mutharrizi berkata,

'Maksudnya, ember kecil'. Yang lain berkata, 'Seperti mangkok yang

terbuat dari kulit dengan tangkai atau gagang yang terbuat dari kayu'.

Sedangkan Lj5', menurut Al Askari, adalah cangkir orang Arab yang

terbuat dari kulit. Ibnu Faris berpendapat, itu adalah cangkir besar

yang terbuat dari kuyu, dan kadang dari kulit. Ada yang mengatakan

bahwa bagian bawahnya kulit dan bagian bawatrnya kayu yang

dilengkungkan memutar."

Hadits ini menunjukan bahwa beratnya kematian tidak

menunjukkan rendahnya martabat, bahkan bagi seorang mukmin itu

bisa sebagai tambahan untuk kebaikannya atau sebagai penghapus

keburukannya. Dengan demikian tampak kesesuaian hadits-hadits bab

ini dengan judulnya.

Kedua, -'t-j\i ',niE, o€ 6a" sejumlah pria badui). Saya

belum menemukan nama-nama mereka.

iG 1Vo"g tampak kasar).Dalam riwayat mayoritas disebutkan

dengan huruf jim, sedangkan dalam riwayat sebagian mereka
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disebutkan dengan huruf ba' (it;l [tanpa alas kaki]). Mereka disifati

demikian, berdasarkan riwayat dengan huruf jim, karena para

penduduk pedalaman cenderung hidup dalam kondisi sulit dan keras,

sehingga sikap mereka kasar. Sedangkan berdasarkan riwayat dengan

huruf fua" itu karena mereka kurang memperhatikan tentang pakaian

atau penampilan.

tbr3t uV (Kapan terjadinya kiamat?). Dalam riwayat Imam

Muslim dari jalur Abu Usamah dari Hisyam disebutkan , tiliarV\\ o€

*i Es or4 rbUt 4ytbr;rt f aiit J-', * h' ,rp 1' .lr-l ,,* ri*
4i |# fi'F- of rrirrit,lirorr e W,tiy $)e €r.;1 O? (Ketika

orang-orang badui menemui Rasulullah SAIY, mereka menanyakan

kepada beliau tentang kiamat, kapan kiamat itu terjadi? Demikian ini

karena berulang kali mereka sering mendengar dalam Al Qur'an
tentang dekatnya Hari Kiamat, oleh sebab itu mereka ingin

menget ahui kep as tian w ahuny a).

'ejji ,;\ H (Maka beliau pun memandang kepada yang

paling muda di antara merekn). Dalam riwayat Imam Muslim

disebutkan dengan redaksi, i6 H! 9t"l gtei jt'$ luot o beliau

pun memandang kepada orang termuda di antara mereka, lalu

bersabda).

Riwayat Abdah menunjukkan bahwa itu adalah pengulangan.

Hal ini dikuatkan oleh redaksi riwayat Imam Muslim dari hadits Anas

yang menyebutkan, tF s.-6 ,'nJ-;t *oltt & i,''J'J,1i'Jir")rj'oI.
si;(*lr (Sesungguhnya seorang laki-laki pernah bertanya kepada

Rasulullah SAW, "Kapan terjadinya kiamat?") Saya belum

menemukan namanya, tapi mungkin ditafsirkan bahwa itu adalah Dzul

Khuwaishirah Al Yamani yang pernah kencing di dalam masjid dan

menanyakan tentang terjadinya kiamat, yaitu orang yang

mengucapk an, r;vLl t-ai' ?; \i t:r-jj,..ij \f\\"6i1 go Allah,
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rahmatilah aku dan Muhammad, dan janganlah engkau rahmati
seorang pun bersama kami). Akan tetapi jawaban beliau tentang
pertanyaan kiamat itu berbeda dengan jawaban ini.

ijt k ,U"'l rih';;4'oylrt , orang ini masihi hidup maka dia

tidak mencapai usia tua).Dalam hadits Anas yang diriwayatkan Imam

Muslim disebutkan , lt-li 'J i;j"r'', ?ti 'c iW 'o:.tisj (Saat itu di

hadapan beliau ada seorang pemuda dari kalangan Anshar yang

bernama Muhammad). Sedangkan dalam riwayatnya yang lain

disebutkan,i'{P )\1',Hi:/u l+j (Saat itu di hadapan beliau ada

seorang pemuda dari suku Azd Syanu'ah). Selain itu, dalam

riwayatnya yang lain disebutkan, d,t?|'e OSi'* ; {;fi.i*
(Seorang pemuda milik Al Mughirah bin Syu'bah yang sebaya

denganku). Tidak ada perbedaan antara keduanya.

Kesimpulannya, dia berasal dari suku Azd Syanu'ah yang

memang sekutu golongan Anshar, dan dia menjadi pelayan Al
Mughirah. Perkataan Anas, d:ti',e oS t (Yang sebaya denganku\,

dalam riwayatnya yang lain disebutkan dengan redaksi, ,f:t;1b (Yang

sebaya denganku). Maksudnya, umurnya. Saat itu Anas berusia tujuh
belas tahun.

gV$'i,3, ,5,6 .|SAa #it up Gtrngga terjadinya

kiamat kalian. Hisyam berkata, "Mal<sudnya adalah kematian

mereka. ") Hisyam ini adalah Ibnu Arubah yang meriwayatkan hadits

ini. Hadits ini diriwayatkan secara maushul dengan sanad tersebut.

Dalam hadits Anas disebutkan dengan redaksi, A(Jit 1fi up lurngga

terj adinya kiamat itu).

Iyadh berkata, "Hadits Aisyah ini menafsirkan hadits Anas,

dan bahwa yang dimaksud dengan 'eltlt itu adalah seperti sabda

beliau, |y r;r't\i *, &rli 1 W )-'{V c?: &'ty ,9*'i;;A'&"ltl
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i;(ifi W'$ (Tahukah kalian malam kalian ini? Sesungguhnya di

awal seratus taltun, tidak ada seorang [yang masih hidupJ di
permuknan bumi dari orang yang hidup sekarang)." Penjelasan

tentang hadits ini telah dipaparkan pada pembahasan tentang ilmu, dan

bahwa yang dimaksud dengan itu adalah habisnya generasi, serta

orang yang hidup di masa Nabi SAW tidak akan hidup setelah

berlalunya seratus tahun dari sejak diucapkannya perkataan itu.

Kenyataannya memang demikian, karena orang yang terakhir

meninggal di antara meraka yang pemah melihat Nabi SAW adalah

Abu Ath-Thufail Amir bin Watsilah seperti yang dipastikan oleh

Imam Muslim dan lainnya. Dia meninggal pada tahun 110 Hijriyah,

dan itu merupakan pangkal seratus tahun dari sejak diucapkannya

sabda tersebut.

Ada juga yang berpendapat, bahwa wafatnya Abu Ath-Thufail
tejadi sebelum itu. Jika benar demikian, maka kemungkinan masih ada

yang meninggal setelah itu selainnya walaupun tidak dipastikan

pernah melihat Nabi SAW. Berdasarkan hal ini, sejumlah ulama

peneliti berdalil untuk menyatakan dustanya orang yang menyatakan

sahabat atau pernah melihat Nabi SAW di antara orang-orang yang

meninggal setelah waktu tersebut.

Ar-Raghib berkata, "brlt adalah bagian dari zaman (waktu).

Ini digunakan untuk mengungkapkan kiamat karena diserupakan

dengan cepatnya perhitungan. Allah berfirman dalam surah Al
An'aam ayat 62, ql6Jt Lt-t l^i (Dan Dia-lah pembuat perhitungan

yang paling cepat). dan mengingatkan itu dengan firman-Nya dalam

surah Al A[qaaf ayat 35, )qt'U zbt-, \t rfr- d o\:&'i 6 oi|'#|#g
(Pada hari mereka melihat adzab yang diancamkan kepada mereka,

merelra [merasal seolah-olah tidak tinggal [di dunial melainkan

sesaat pada siang hari).

fata tf rt (kiamat)digunakan untuk tiga hal, yaitu: |A* ,r
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{-*3t (kiamat besar), yaitu hari dibangkitkannya manusia untuk

diperhitungkan amal perbuatannya; * ",['-At"- ,, (kiamat sedang),

yaitu hari meninggalnya seluruh orang dalam satu genarasi, seperti

riwayat yang menyebutkan, bahwa beliau SAW melihat Abdullah bin
Unais, lalu beliau bersabda, 'a* y $6 e'c.Ji-'l p>liir r.ii 'p|liJol
(Jika anak ini masih berumur panjang, maka ia belum meninggal

sampai terjadinya kiamat). Setelah itu ada yang mengatakan, bahwa

dialah sahabat yang paling terakhir meninggal; ,srlLltb|)r lkfamat

keci[), yaitu kematian seseorang. Jadi, kiamatnya setiap orang adalah

kematiannya, seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika

berhembusnya angin kencang, eb(Jr {7 (Aku mengkhawatirkan

ki am at), yakni kematiannya. "

Apa yang dikemukakannya tentang Abdullatr bin Unais, belum
saya temukan, dan tidak dapat dipastikan bahwa dialah sahabat yang

paling terakhir meninggal.

Ad-Dawudi berkata, "Jawaban ini merupakan pengalihan

perkataan, karena jika dari pertama dia mengatakan tidak tahu,

sementara mereka masih renggang dan keimanan belum mantap di
hati mereka, tentulah mereka akan merasa bimbang. Karena itulah
beliau beralih untuk memberitahu mereka tentang hebisnya generasi

mereka. Seandainya keimanan telah mantap di hati mereka, tentulah

mereka dapat memahami maksudnya."

Ibnu Al Jauzi berkata, "Nabi SAW kadang berbicara dengan

kiasan, dan itu sebagai dalil yang bisa dijadikan dasar. Tampaknya,

ketika diturunkan kepada beliau ayat-ayat yang menyatakan telah

dekatnya kiamat, seperti firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat l, u$

6)ia,.!*3-i 1' 
';1 lfeUh pasti datangnya ketetapan Allah maka

janganlah kamu meminta agar disegerakan [datangJnya), dan firman-

Nya dalam surah An-Nahl ayat 77, ja-! # it iaL.lr ';i g:
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(Tiadalah kejadian kiamat itu, melainl<an seperti sekejap mata),beliau

memaknai itu tidak lebih dari satu genarasi, karena itulah beliau

mengatakan tentang dajjal, 'aibF, fii'& ,1f, LH ol Uika ia keluar

dan aku masih ada di tengahlengah kalian, makn aku yang aknn

melawannya). Beliau berpandangan bahwa ada kemungkinan dajjal

muncul di masa hidup beliau."

Setelah itu dia menyebutkan seperti yang telah dikemukakan

sebelumnya (seperti yang dikemukakan Ad-Dawudi).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan yang

dikemukakannya sangat jauh, sedangkan yang sebelumnya memang

mungkin. Perbedaan antara hadits tentang kiamat dan hadits tentang

dajjal adalah tentang penetapan waktunya. Hadits tentang kiamat

menyinggung tentang waktunya (sehingga dinyatakan tidak jelas

karena memang beliau tidak mengetahui kepastiannya), sedangkan

hadits tentang dajjal bukan mengenai waktunya.

Nabi SAW telah mengabarkan dalam hadits-hadits lainnya

seperti yang diceritakan sahabat beliau, menunjukkan bahwa

menjelang terjadinya kiamat akan terjadi berbagai peristiwa besar

seperti yang sebagiannya akan dikemukakan secara jelas maupun

hanya melalui isyarat, dan sebagian lainnya telah dikemukakan pada

judul tanda-tanda kenabian.

Al Karmani berkata, "Jawaban ini merupakan redaksi yang

bijaksana, yakni tinggalkanlah pertanyaan tentang waktu kiamat besar,

karena tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, dan silakan tanya

tentang waktu yang dialami oleh generasi kalian, karena itu lebih baik

bagi kalian. Sebab jika kalian mengetahui itu akan mendorong kalian

untuk melaksanakan amal-amal shalih sebelum kehilangan

kesempatan. Tidak seorang pun yang mengetahui siapa yang akan

lebih dulu meninggal."

Ketiga, 13*r;'c,v"t *vbt e i, J?tltt (Bahwa ada
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jenazah yang dibawa melewati Rasulullah SAn. Saya belum

menemukan nama orang yang lewat dan jenazah yang dibawa.

4b (Di hadapan beliau). Disebutkan dalam kitab Al

Muwaththa'at karya Ad-Daraquthni, dari jalur Ishaq bin Isa, dari

Malik, "rlg *irp tl' & i' )"i'] gaa ienazah [yons dibawaJ

melewati Rasulullah SAn.Huruf Da' di sini bermakna,rii.

t.,. t tr-a

A"fii':ltl (Beliau bersabda, "Ia tenang.') Demikian redaksi

yang disebutkan di sini. Dalam riwayat lain kata iri aisebutksp, ir ';i

(Maka beliau bersabda). Demikian juga yang disebutkan dalam

riwayat Al Muharibi. An-Nasa'i juga meriwayatkan redaksi serupa

dari riwayat Wahab bin Kaisan, dari Ma'bad bin Malik, dan dia

mengatakan di dalam riwayatny4 \r.*iip in' & ,;,'+ Li| g
i,)9'e (Ketika kami sedang duduk di hadapan Nabi SAW, tibaiiba

muncullah jenazah).

4 C(.iJtA-# Qa tenang dan yang lain tenang dari

[gangguanJnya). Huruf wawu di sini bermakna 'ti (atau). Ini

berdasarkan indikasi jawaban atas pertanyaan mereka.

fjus lUerekn berkata). Maksudnya, pm sahabat. Saya belum

menemukan nama satrabat yang bertanya, hanya saja dalam riwaVl|

Ibrahim Al Harbi yang dikemukakan oleh Abu Nu'aim disebutkan, tili

(Kami berknta). Dengan demikian di antara mereka ada Abu Qatadah,

maka kemungkinan yang bertanya adalah dia.

t'4 A.f;^lr: C--#t 6 (Apa malaud yang tenang dan yang

lain tenang darinya?). Dalam riwayat Ad-Daraquthni disebutkan

dengan redaksi, 4it:;:,5 Ut.

r;$ii q!fur *'.; ;r2 (Oari kepenatan dunia dan gangguannya).
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An-Nasa'i menambahkan dalam riwayat Wahab bin Kaisan, ?b)1'C
gllr lltau dari penderitaan dunia). ,+f;'t\i adalah bentuk jamak dari

*i, rasa sakit yang berkesinambungan. Kata ini digunakan juga

untuk menunjukkan makna lemah dan lelahnya tubuh. Kata ir.l" t1

artinya lelah atau letih.

Ibnu At-Tin berkata, "Kemungkinan yang dimaksud dengan

'U1-Jt (orang beriman) adalah khusus yang bertakwa, dan

kemungkinan juga setiap yang beriman. Sedangkan yang dimaksud

dengan qr-;St (yang durhaka) adalah orang kafir, atau mungkin

mencakup juga yang bermaksiat."

Ad-Dawudi berkata, "Beristirahat dan tenangnya para hamba

dikarenakan dia membawa kemungkaran, jika mereka mengingkari

maka dia menyakiti mereka, tapi bila mereka membiarkannya maka

mereka berdosa. Sedangkan beristirahat dan tenangnya negeri,

dikarenakan ia membawa kemaksiatan, karena inilah yang

menyebabkan kegersangan sehingga tanaman dan hewan temak

menjadi binasa."

Mengomentari pernyataan pertama, Al Baji mengatakan

bahwa orang yang disakitinya tidak berdosa karena membiarkannya

setelah mengingkari dengan hatinya, atau mengingkari dengan cara

sehingga mengakibatkan orang itu tidak disakiti. Kemungkinan yang

dimaksud dengan istirahat dan tenangnya para hamba darinya adalah

karena orang tersebut berbuat zhalim kepada mereka. Sedangkan

istirahat dan tenangnya bumi darinya adalah karena dia melakukan

perampasan, menghalangi haknya dan menggunakannya dengan tidak

semestinya. Adapun istirahat dan tenangnya para binatang adalah

karena memang tidak boleh dibuat letih."

A-F- b*t,,'e-i 7t:f" it ef (Mustarih dan mustaroh

minhu. Orang mulonin beristirahat). Demikian redaksi yang
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dikemukakannya tanpa disertai tanya jawab, dan dengan

menyebutkannya secara ringkas. Al Isma'ili meriwayatkan dari

Bundar dan Abu Musa dari Yahya Al Qaththan, dan dari Abdunazzaq,

dia mengatakan, g- il jO' ,p u[:.t- 1,lta"ilah bin Sa'id menceritakan

kepada kami)secira lengkap, sedangkan redaksinya adalatr, ,;b';
,3*r*t *h' ,p hr J?: (Seorangienazah [dibawal melewati

Rasulullah SAn.Setelatr itu ia menyebutkan redaksi seperti redaksi

Malik, namun berikutnya disebutkan dengan redaksi, ,:r'S?j6-,rP

A# 6 (Latu ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu yang

tenang.")

Catatan:

Kesesuaian hadits pada judul ini, bahwa orang yang meninggal

tidak lepas dari dua kemungkinan, yaitu ia tenang atau istirahat, dan

yang lain tidak merasa terganggu dengan keberadaan dirinya. Masing-

masing dari kedua kondisi bisa berat dan bisa juga ringan saat terjadi

kematian. Yang pertama adalatr yang terjadi padanya sakaratul maut,

dan ini tidak terkait dengan ketakwaan atau kedurhakaannya, tapi bila

dia orang bertakwa, maka akan menambah pahalanya atau

menghapuskan kesalahannya, kemudian ia beristirahat dari derita

dunia yang ditutup dengan sakaratul maut. Hal Ini ditegaskan oleh

perkataan Aisyah yang terdapat dalam hadits pertama.

Umar bin Abdul Aziz juga berkata, "Aku tidak ingin

diringankan saat sakaratul maut, karena itu adalah hal terakhir yang

bisa menghapus kesalahan orang yang beriman. Namun demikian,

berita gembira yang diterima oleh orang beriman, sikap lembutnya

malaikat dan kegembiraannya untuk berjumpa dengan Tuhannya akan

meringankan semua derita sakit karena kematian, sehingga ia seolah-

olah tidak merasakan apa-apa."
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K e e m p at, ^ki'i1,i'^:dlri'^;;;- (I a d i i ku t i o I e h ke I u a r g a ny a, h a r t a

bendanya dan amal perbuatannya). Ini yang biasanya terjadi, namun

ada juga mayat yang hanya disertai amalnya (ketika diantar ke

kuburan). Yang dimaksud di sini adalah yang biasa terjadi di kalangan

orang Arab, yaitu diikuti oleh keluarga, teman-teman dan temaknya.

Setelah kesedihan berlalu, mereka pun kembali, baik mereka diam

dulu setelah penguburan atau pun tidak. Makna tetapnya amalnya

bersama, bahwa amalnya itu turut serta bersamanya ke dalam

kuburan.

Dalam hadits Al Bara' bin Azib tentang pertanyaan di dalam

kubur yang diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya disebutkan, *.t-i
tut i;,i'r6 .tT-*lu:'-;|ii,i'o+ g:-St',# *8,',# y'jt',i; kj
dr'r tt 'Ui* Si lS'tij 1Oo" dia didatangi oleh seorang laki-laki yang

berwajah tampan, berpaknian bagus dan beraroma wangi, lalu

berkata, "Bergembiralah dengan apa yang akan menyenangkanmu."

Mayat itu berkata, "Siapa knmu?" Ia menjawab, "Aku adalah amal

bailcmu.") Lalu disebutkan tentang orang kafir, giait # ,y: Xl;-:

(Dan dia didatangi oleh seorang laki-laki yang bersajah buruk), darr

di dalamnya disebutkan,',*it3ne g')'!?il,5$u. lo"ngrn sesuatu

yang buruk bagimu, dan di dalamnya amal burukrnu).

Al Karmani berkata, "Tentang kata 'diikuti' dalam hadits

Anas, sebagiannya dapat diartikan sebenarnya dan sebagiannya hanya

merupakan kiasan. Dari sini disimpulkan, bahwa penggunaan satu

kata bisa untuk arti yang sebenarnya sekaligus arti kiasan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada asalnya adalah hakikat yang

dapat dirasakan, lalu digunakan untuk kiasan. Begitu juga harta,

asalnya adalah hakikat, tapi digunakan sebagai kiasan ketika dikaitkan

dengan kata'mengikuti'.

Kelima,'o:rjl, * ,?.hi'ni er6 ri1 (Apabila seseorang dari
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kalian meninggal, maka tempat dudulorya ditampakkan kepadanya).

Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat mayoritas. Dalam

riwayat Al Mustamli dan As-Sarakhsi disebutkan, gs-;i; $ 1Ot otot

tempat dudulotya). Penampakkan terhadap ruh ini adalah hakikat,

sedangkan yang dirasakan oleh tubuh adalah yang berupa kenikmatan

atau siksaan, sebagaimana yang telah dikemukakan.

Mengenai hal itu, Al Qurthubi mengemukakan dua

kemungkinan, apakah itu hanya berlaku pada ruh saja, atau kepada ruh

dan bagian tubuh lainnya?

Ibnu Baththal mengemukakan dari salah seorang penduduk

negerinya, bahwa yang dimaksud dengan penampakan di sini adalah

pemberitahuan, bahwa inilah tempat balasan kalian sesuai dengan

amal perbuatan kalian di sisi Allah. Diulang-ulanginya hal itu (yak i
pagi dan sore hari, hingga hari pembangkitan) adalah untuk

mengingatkan mereka. Lalu dia membantah, bahwa semua jasad

menjadi hancur sehingga penampakan itu tidak diperlihatkan kepada

apa pun. Jika ada yang berkata, "Dengan demikian jelas bahwa

penampakan yang berkesinambungan hingga Hari Kiamat itu adalah

hanya kepada ruh." Dia menjawab, bahwa memaknai penampakkan

dengan pemberitahuan berarti mengalihkan makna dari zhahirnya

tanpa adanya indikator yang mengarahkannya, padahal itu tidak boleh

kecuali jika ada indikator yang memalingkannya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, memahaminya berdasarkan makna

zhahir dikuatkan oleh konteks umum hadits ini yang menyebutkan

kondisi orang mukmin dan orang kafir. Jika dikhususkan pada ruh,

maka tidak banyak faedahnya bagi yang mati syahid, karena ruhnya

sudah dijamin mendapat kenikmatan, sebagaimana yang disebutkan

dalam sejumlah hadits shahih. Hal itu pun berlaku pada ruh orang

kafir karena sudah pasti diadzab di neraka. Jika penampakan itu

diartikan hanya kepada ruh yang terhubung dengan tubuh, maka

tampaklah faedahnya bagi yang mati syahid dan dampaknya terhadap
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orang kafir.
7a- .. i-.olAIJ)6'ytb (Pagi dan sore hari). Maksudnya, di awal hari dan

di akhir hari penduduk dunia.

'e-yi, t-ly1'rtJt Jl gattc itu neraka maupun surga). Dalam

pembahasan tentang jenazahtelah dikemukakan riwayat Malik dengan

redaksi, z-bir ,Pt '*i ,ilt fi 'C'og 'oy{lit" dia dari katangan ahli

surga, maka dia dari knlangan ahli surga). Penjelasannya telah

dipaparkan di akhir pembahasan tentang jenazah. Juga, telah

dikemukakan Al Qurthubi dalam kitab Al Muftim. Penampakan ini
bagi orang mukmin yang bertakwa dan orang kafir adalah cukup jelas.

Sedangkan bagi orang mukmin yang kadang melakukan kemaksiatan,

kemungkinan juga ditampakkan tempat duduknya di surga yang

nantinya akan menuju ke sana.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penjelasan tentang hal ini dapat

diambil dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dan

Ath-Thabarani yang dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, yaitu hadits Abu
Hurairah mengenai pertanyaan di dalam kubur, di dalamnya

disebutkan , i lrr i;( 6t l):rk ua :ii ,ilul #t .1;;l "c 
'+6.'i '& j

';ot oi lik va ,'d'Jua 1it ,-try.1b is.'^) Att- 
j t:t\?: aLV is'p .r43

t)\?ttLV irl'p ."*b'j WU?tt lKemudran salah satu pintu surga

dibukakan untulcnya, lalu dikntakan kepadanya, "Ini adalah tempat

dudulonu dan apa yang Allah sediaknn untulcrnu." Maka dia semakin

bertambah senang. Kemudian salah satu pintu neraka dibukakan

untuknya, lalu dikatakan kepadanya, "Ini adalah tempat dudukrnu dan

apa yang disiapkan Allah untukrnu di dalamnya bila engkau

bermalrsiat." Maka ia semakin bertambah senang).

Sementara tentang orang kafir disebutkan, etiib ,16.'i e,j- i
(Kemudian dibukakan salah satu pintu neraka untulorya) di

dalamnya disebutkan , t:r'tlii:p irS';i (Maka ia semakin bertambah

Jr xt
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rugi dan binasa). Ini disebutkan di dua tempat dan di dalamnya

disebutkan, 'oJiLi I Uitra engkau menaati-Nya). Ath-Thabarani

meriwayatkan dari Ibnu Mas'u d, #i Ai' .l #. C'ki ll 
';s'u 

6

t*, {rJ, ,bi cj-t 'i.&'j ,iti| #, G..r+tr'{ir lr,ir ..1i( oV ,rA, ;,
'€--jrhr lli, Lf y'j ,:Jt15l6'.J q:it lnao* ada satu jiwa pun kecaali

akan melihat kepada satu rumah di surga dan satu rumah di neraka.

Ahli neraka akan melihat rumah di surga lalu dikntakan, "Seandainya

kalian beramal." Dan ahli surga melihat rumah di neraka lalu

dikatakan, "Sendainya Allah tidak menganugerahkan [rahmat]
kepada kalian.")

Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah, yang intinya, bahwa

melihat itu untuk menunjukkan selamat atat adzab di akhirat kelak.

Berdasarkan ini, maka kemungkinan bagl orang yang berdosa (yakni

orang mukmin yang berbuat maksiat) dan ditetapkan untuk diadzab

sebelum dimasukkan ke dalam surga, dikatakan kepadanya setelah

ditampakkannya tempat duduknya di surga, misalnya, "Ini tempat

dudukmu sejak awal jika engkau tidak berdosa, dan ini tempat

duduknya sejak awal karena kemaksiatanmu." Semoga Allah

mengampuni kita dari setiap derita kehidupan dan setelah kematian.

Sesungguhnya Dia Mempunyai karunia yang besar.

(j4',,J$ & !:"k ti ,lJdry (Latu dikatakan, "Initah tempat

dudulcrnu sampai engkau dibangkitkan kepada-Nya.') Dalam riwayat

Al Kasymihani disebutkan dengan kata, $. Sedangkan dalam jalur

Malik disebutkan dengan redaksi, p't er- flYiirr nifiq up $ampai

Allah membangkitkanmu kepada-Nya pada Hari Kiamat).

Keenam, hadits Aisyah tentang larangan mencela orang-orang

yang sudatr mati yang telah dijelaskan di akhir pembahasan tentang

jenazah.
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43. Tiupan Sangkakala

:^rb \i?)) .9'jt 
^;W <'t:iat>,$t,=i jd

Mujahid berkata, "Ash-Shuul (sangkakala) adalah seperti

terompet. Sedangkan z ai rah artinya teriakan' "

:1tl,rlt1'r.,Jrii'^;At :1G$y . ;kt <ry6'>

Ibnu Abbas berkata, "An-naaquur artinya

raajrfuh artinya tiupan pertama, dan ar-raadifuh

kedua."

,cS i.r',ru':
' , o t c2

.Utijl -'Jx;!t

,ur,gk.t 
"t". 

or-

artinya tiupan

6Li;E:r, #tr';\t ,#')t *t *')t * ; d, 4 *
'Jlfu .;At 'd 

"trr't:i,rL5t'u ,F't q:,6'r'*t-t i,Su ;;'1

q#\ ,',:i/Jrt'Jr- :P\lt ;o tl-'1.,.1 iy*t ,S$'),rfiir
'^L'r'P U; * ia:-:jr 

'*?1t ,is .'$:at )L ;; aa*t
ar;;A *j{ri' ,k yt {;, A',*t#t'+i,l,itr#t
\ :'rt '.,j {L\t ,* it J'yr'Jt- ,f.At iirt rlf;'ots
i J'si e o'-{'u iqt irr o';Lar;6t ot; ,;; e ,*ii

, yaitu yang tercannm dalam surah Al Kahfi p8l: 99, Yaasiin [36]: 51, Az-

Zunrar [39]:68, danQaaf [50]:20.
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';p, ;; oki ,pr\i * ,;-rJt +r--i W\; ;; ti1 ,i#
.hr *-ir 3i ok'-rl ,rt

6517. Dari Abu Salamatr bin Abdunatrman dan Abdurratrman

Al A'raj, keduanya menceritakan kepadanya batrwa Abu Hurairah

berkata, "Ada dua laki-laki yang bertengkar, seorang dari kaum

muslimin dan seorang lagr dari kalangan Yatrudi. Laki-laki muslim itu
berkata, 'Demi Dzat yang telah memilih Muhammad atas seluruh

alam'. Lalu laki-laki Yahudi itu berkata, 'Demi Dzat yang telah

memilih Musa atas seluruh alam'. Maka saat itu sang muslim marah

lalu menampar pria Yahudi itu. (Tidak terima diperlakukan seperti itu)
pria Yatrudi itu pergi menghadap Rasulullah SAW dan mengadukan

dirinya dan laki-laki muslim tersebut. Maka Rasulullah SAW

bersabda, 'Janganlah kalian melebihkanku daripada Musa, karena

sesungguhnya manusia meninggal pada Hari Kiamat, lqlu alat adalah

orang pertama yang dibangkitkan, namun ternyata Musa tengah

berdiri di samping Arsy. Aku tidak tahu apakah Musa termasuk yang

meninggal (karena tiupan sangkakala) lalu sadar sebelum aku, atau

dia termasukyang dikecaalikan oleh Allah'."

';> u6t'6;a-,*r*ht *UtJG:Jvr;'.o oi *
ot{'t ,s;f t; ,ri';lL..+i ;}6$ ,;v';J'rf L";G |{fu.

*')*ht * Ct**r*,, I'u't;.*W.
6518. Dari Abu Hurairah, aiu U"rtutu, 'Nabi SAW bersabda,

'Manusia al<an mati pada saat mereka mati. Lalu aku menjadi

manusia pertama yang dibangkitkan, dan ternyata Musa tengah

memegang Arsy. Alu tidak tahu apakah dia termasukyang mati' ."

Diriwayatkan juga oleh Abu Sa'id dari Nabi SAW.

. _..1. .
OVle Jr-p
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Keteransan Hadits:

(Bab tiupan sangkaknla). lni disebutkan berulang kali dalam

Al Qur'an, yaitu dalam surah Al An'aam, Al Mukminuun, An-Naml,

Az-Zumar, Qaaf dan lain-lain. Kata )lfu)t (sangkakala) disebutkan

dengan harakat dhammah pada huruf shad dan harakat sulam pada

huruf wau. Demikian juga menurut qira'ah dan hadits yang masyhur.

Sementara disebutkan dari Al Hasan Al Bashri, bahwa ia membacanya

dengan harukatfathah di awalnya, yakni s'.Je)t sebagai bentuk jamak

aa;it"9i, dan dia menakwilkannya, bahwa yang dimaksud dengan

tiupan adalah tiupan pada jasad untuk mengembalikan ruh kepadanya.

Abu Ubaidah dalam kitab Al Majaz berkata, "Kata j'.b-1,

adalah bentuk jamak dari kata ilil.o, seperti kalimat, +:$t'-y sebagai

bentuk jamak dari it';". Contohnya adalah bait syair yang

diungkapkan oleh seorang penyair, {-i"Jl '$L "c*r; ;lJt ; Gi il
(Ketika berita Az-Zubair sampai, pagar-pagar Madinah menghening).

Jadi, makna kedua qira'ah itu sama.

Ath-Thabari juga menceritakan hal yang sama dari sebagian

orang, dan dia menambahkan, "seperti halnya kata J'fi)t yang

merupakan bentuk jamak dari kata "al:;" Dan yang dimaksud dengan

|F e i43r ltiupan pada sangkakala) adalah tiupan pada jasad, yairu

untuk mengembalikan ruh kepadanya, sebagaimana firman Allah
dalam surah Al Hijr [15] ayat 29 dansurah Shaad [38] ayat 72, c.rii)

€i')b g(Dan Kutiupkan kepadanya ruh [ciptaanJ-Ku).-

Pemyataan'bentuk jamak' yang dikemukakannya ditanggapi,

bahwa sebenarnya itu adalah nama jenis, bukan bentuk jamak, bahkan

An-Nahhas dan lainnya membantah penakwilan tersebut.

Al Azhari berkata, "Itu bertentangan dengan paham yang
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dianut oleh Ahlu Sunnatr wal Jama'ah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Abu Asy-Syaikh meriwayatkan di
dalam Kitab Al 'Azhamah, dari jalur Wahab bin Munabbih, dari

perkataannya, dia berkata, "Allah menciptakan sangkakala dari

mutiara putih di dalam beningnya kaca, kemudian berfirman kepada

futy, 'Ambillah sangkakala itu lalu bergantunglatr dengannya'.

Kemudian berfirman, 'Jadilatr'. Maka jadilah Israfil, lalu Allah

memerintahkannya unfuk mengambil sangkakala, maka ia pun

mengambilnya. Pada sangkakala itu terdapat lubang sebanyak jumlah

seluruh ruh makhluk dan jiwa yang bernyawa. Setelah itu dia

menyebutkan haditsnya, dan di dalamnya disebutkan, "Kemudian ruh-

ruh itu dikumpulkan semuanya di dalam sangkakala, lalu Allah
memerintahkan Israil untuk meniupnya, lantas setiap ruh masuk ke

dalam jasadnya."

Berdasarkan riwayat ini, maka tiupan itu lebih dulu pada

sangkalala agar peniupan ruh pada sangkakala itu sampai kepada

jasad.

yAt # <lii"tl :b# Sri luuiattid berkata, "Ash-Shuur

fsanglralrala] adalah seperti terompet). Hadits ini diriwayatkan secara

maushul oleh Al Firyabi dari jalur Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dia

mengatakan tentang firman Allah (dalam surah Al Kahfi ayat 99,

Yaasiin ayat 51, Az-Zumar ayat 68, dan Qaaf ayat20), fi!,oSt C'd,
(Kemudian ditiup lagi sangkal<ala), "(Yaitu) seperti terompet."

Penulis kitab Ash-Shihahberkat4 '(Yaitu) terompet yang bisa

dilagukan, dan itu cukup dikenal. Kata ini digunakan juga sebagai

sebutan kebatilan, yakni sebagai kiasan karena termasuk jenis

kebatilan."

Catatan:

Tidak setiap hal yang terpuji tidak boleh diserupakan dengan

FATIII'L BAARI - 465



sesuatu yang tercela, karena suara pertanda datangnya wahyu juga

menyerupai suara dentingan lonceng, padahal ada larangan

menggunakan lonceng sebagaimana yang telah dikemukakan pada

pembahasan tentang permulaan turunnya wahyu. Kata )'fut berarti

tanduk, seperti yang disebutkan dalam beberapa hadits marfu '. Dalam

kisah tentang permula an adzarr disebutkan dengan redaksi, ilrJ'
(terompet) dan l'jir (tanduk) yang digunakan oleh orang-orang

Yahudi sebagai tanda pemberitahuan. Ada yang mengatakan bahwa

)i-ilt ualunsebutan tanduk menurut bahasa Hijaz-

Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan ia menilainya

hasan, serta An-Nasa'i, dan di'shahih-kan oleh Ibnu Hibban dan Al

Hakim, dari hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash, dia berkata, i+

* &""o'j ,,:'i t':'iat t; ,,lut'J} * io' ,p dt J\'grryi lseorang

laki-laki badui datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Apa itu Ash-

Shuur?" Beliau menjawab, "Tandukyang ditiup. ") Diriwayatkan juga

oleh At-Tirmidzi dan dinilai hasan olehnya, dari Abu Sa'id secara

marfu', *a?'{-,r1, ii'li pt 07, 4ts tl-bt+b3 €i'*
(Bagaimana aku akan merasa tenteram sementara malaikat peniup

sangkakala telah memasukkan tanduk [sangkakalal ke dalam

mulutnya dan menyimak izin kapan diperintahkan untuk meniup).

Selain itu, Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Zaid bin
Arqam dan Ibnu Mardawaih dari hadits Abu Hurairah. Ahmad dan Al
Baihaqi juga meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, di dalamnya

, - ,-- , - -

disebutkan, &,tt l &,t'F, L€tb'trs ,gslLi,f

(Jibril di sebelah kanannya dan Mitrait di sebelah kirinya, sedangkan

ia adalah petugas peniup sangkakala, yaloi Israfit). Semua status

sanad-nya masih dipermasalahkan. Al Hakim meriwayatkan dengan

sanad yang hasan dari Yazid bin Al Ashamm, dari Abu Hurairatr

secara marfu', it*i ,ttnt'1*'F-W Ly1'ij ti'&ir, gb O?'ot
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)Jsi gq'; #|tis ,l'* #\'ri;'oi ,ll;l- tti lsrrunggahnya sorot

mata petugas peniup sangkakala selalu siap melihat ke arah Arsy

semenjak dia ditugaskan untuk itu, karena khawatir dia perintahkan

sebelum matanya berkedip. Kedua matanya tampak seperti dua

bintang yang berkilauan layalorya mutiara).
!, ". !., .zt* :<afi1(Zajrah artinya terialan). Redaksi ini berasal dari

penafsiran Mujatrid juga. Al Firyabi meriwayatkan secara maushul

dari jalur Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah dalam

surah Ash-Shaffaat ayat lg, o\'.-fu-F'rF "aotli;ie 6y (Maka

sesungguhnya kebangkitan itu hanya satu teriakan saja; maka tiba-

tiba mereka melihatnya), dia berkata, "(Yaitu) teriakan.", Kemudian

tentang firman-Nya dalam surah An-N aazi'aat ayat 13-14, ;?') Q 6y

,e(Ju);-.ii'if i4[ (sesungguhnya pengembalian itu hanyalah

dengan satu kali tiupan saja, maka dengan serta merta mereka hidup

kembali di permuknan bumi), dia berkata, "(Yaitu) teriakan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, itu adalah ungkapan tentang tiupan

sangkakala untuk kedua kalinya seperti ungkapan tentang tiupan

pertama pada firman Allah dalam surah Yaasiin ayat 49, 1l o;rk-6
pj..ri, i.t-rle;,b (Merekn tidak menunggu melainkan satu teriakan

saja yang akan membinasaknn merekn).

):bt Oi$r; ,gr$ 'i.t|lst (Ibnu Abbas berkata, "An-Naaquur

artinya sangkaknla). Redaksi ini diriwayatkan secara maushul oleh

Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari

Ibnu Abbas, tentang firman Allah dalam surah Al Muddatstsir ayat 8,

tiJt ,t''$ s$ l,lpabila ditiup sangkal<nla), dia berkata, "(Yakni)

sangkakala." Demikian pendapat yang dikemukakannya dalam kitab

Al Asas. Selain itu, Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur lainnya, dari

Ibnu Abbas tentang firman Allah dalam surah Al Muddatstsir ayat 8,

;?r-lr e.'i $$ l,lpabila ditiup sangkaknla), dia berkata, "Rasulullatt
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SAW besabda, olt o;Sr +tb ;{irllf: ;.:i',8 (Bagaimana aku apan

merasa tenteram sementara malaikat peniup sangkaknla telah

memasukkan sangkakala ke dalam mulutnya)."

Catatan:

Yang masyhur bahwa malaikat yang ditugaskan meniup

sangkakala adalah Israfil. Al Hulaimi menukil ijma' mengenai ini.
Selain itu, disebutkan pernyataan secara jelas dalam hadits Wahab bin
Munabbih tersebut, hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Al
Baihaqi, dan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu

Mardawaih. Demikian juga dalam hadits tentang sangkakala yang

diriwayatkan oleh Abd bin Humaid, Ath-Thabari, Abu Ya'la dalam

kitab Al Kabir, Ath-Thabarani dalam kitab Ath-Thiwalat, Ali bin
Ma'bad dalam kitab Ath-Tha'ah wa Al Ma'shiyah, dan Al Baihaqi

dalam kitab Al Ba'ts, dari hadits Abu Hurairah, dan titik temu sanad-

nya pada Isma'il bin Rafi', namun ada kerancuan pada sanad-nya dr

samping kelemahannya. Oleh karena itu, dia kadang meriwayatkannya

dari Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi tanpa perantara, dan kadang

dengan perantara seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya.

Titik temu lainnya pada Muhammad, dari Abu Hurairah yang kadang

tanpa perantara dan kadang dengan perantara seorang laki-laki dari
golongan Anshar yang juga tidak disebutkan namanya.

Isma'il bin Abi Ziyad Asy-Syami, salah seorang periwayat

yang lemah, juga meriwayatkannya dalam tafsirnya, dari Muhammad

bin Ajlan, dari Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi. Sementara

Mughlathai menyangkal penilai dha'if Abdul Haq terhadap hadits ini
karena dalam rangkaian sanad-nya terdapat Isma'il bin Rafi', rurmun

dia melewatkan bahwa sebenamya Asy-Syami lebih lemah dari pada

Isma'il bin Rafi'. Kemungkinan dia mengambil itu darinya, lalu
menyambungkannya dengan Ibnu Aj lan.

Ad-Daraquthni berkata, "Dia adalah periwayat matruk
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(haditsnya ditinggalkan) dan suka memalsukan hadits."

Al Khalili berkata, "Ia seorang syaikh yang lemah, memenuhi

tafsirnya dengan riwayat-riwayat yang tidak ada penguatnya."

Al Hafizh Imaduddin Ibnu Katsir berkata tentang hadits

sangkakalah, "Isma'il bin Rafi' menghimpunkannya dari sejumlah

atsar. Asalnya, diriwayatkan olehnya dari Abu Hurairah, lalu
dikemukakan semuanya dalam satu redaksi."

Haditsnya yang dari jalur Isma'il bin Rafi' dinilai shahih oleh
Al Qadhi Abu Bakar Al Arabi dalam Siraj-nya dan diriwayatkan juga

oleh Al Qurthubi dalam kitab At-Tadzkirah. Pendapat Abdul Haq yang

menilainya lemah adalah lebih utama, dan sebelumnya Al Baihaqi
juga menilainya lemah. Redaksi hadits ini dalam riwayat Ali bin
Ma'bad adalah, 'oe+u3 )-i ,P *4 Xi|Etj"1'rrlrlfi t'ja'6[.?u O1

Cljt dt gf, (Sesungguhnya Allah menciptakan sangkakala, lalu

diberilran kepada Israfil, maka dia pun menempatkannya pada
mulutnya, sementara matanya terus terfokus ke arah Arsy).

Saya telah menyebutkan riwayat dari Watrab bin Munabbih
mengenai ini dan ada kemungkinan bahwa itu adalatr riwayat aslinya.

Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa yang meniup sangkakala

ada juga yang lain. Dalam riwayat Ath-Thabrani dalam kitab Al
Ausath,dari Abdullah bin Al Harits disebutkan, uj :Liui z3i-b'* &
&rn\'* nii ,',-* lKettka kami di tempat Aisyah, dia berkata,

"Wahai Ka'ab, beritahulah aku tentang Israfil.') Di dalamnya

disebutkan , tlidt';.4- a;\i',.# i:t *!', o:gt & pE ;'j!at Uk1
';ti *q ?'rt',P.trl6i, ti1 tl ni ,,p;tJ,1t dltm&ro,:p ry
t:to;b hr k itr Jt :'u'q,$b5ui i,;rt e'*- (Dan

malaiknt petugas peniup sangkakala berlutut dengan salah satu
lututnya dan menegakkan yang lainnya sambil mencaplok sangkakala

dengan mencondongkan punggungnya sementara pandangannya

FATHUL BAARI - 469



terfolats kepada krofil. Ia telah diperintohkan, bila melilut Israfil
mendelraplrnn lredua sayaptya ogar dia meniup sangkakala itu."
Aisyah lremudian berkata, "Aht mendenganrya dari Rasulullah

SAW.') Para periwalnatn5ra tsiqah, kecuali Ali bin Zaid bin Jud'an,

karena ia dituduh lemah.

Jika hadits ini vali4 maka dimalrnai bahwa keduanya sarla-

sama meniup. Ini ditegaskan oleh riwayat yang diriwayatkan oleh

Hannad bin As-Surri dalam krtab Az-Zuhd dengan sanad yang shahih,

tapi itu mauquf pada AMurrahman bin Abi Amrah, dia berkata g, 6

iilurD("i 9t<k)lt-1g? (ridak ado satu past pun kecuali ada dua

malaikat yang ditugoskan meniup sangkakala). Diriwayatkan juga

dari Abdullah bin Dhamrah seperti itu dengan tarrbatran, s-A 9f$5-

OGk- (Keduanya mentmggu karyo fdiperinuhkanJ untuk meniup).

Selain itu, hadits serupa itu pun diriwayaftan oleh Ahmad dari

Sulaiman At-Taimi, dari Abu Hurairah, dad Nabi SAW, atau dari

Abdullah bin Amr dari Nabi SAW, beliau Uersabaq ota-Jt d 9ei6t
gt;l- Gt ol+fi--jeiu i,6 jn.r. Fir, i,**.iFi, t;*Jri ulr, ,g'6t

l'jl:$ fiL-l G |ri,rr;-bi p"" malaikat peniup sangtrakata berada di

langit kedua. Kepala salah satu mereka berada di Masyriq dan kedua

lwki sementara kedua kakilrya di Maghrib -atau beliau bersabda

sebalilorya-. Keduanya menunggu karyn diperintahlun untuk

meniup sangknkala, ,rraka mereka prun langsung meniup). Para

periwayat hadits ni *tqah.

Al Hakim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr tanpa

keraguan. Sedanglan Ibnu Majatr dan Al Bazzar meriwayatkannya

dari hadits Abu Sa'id secara marfi.', otib-)t'-o€;,$-+I-u);iar ;7r:e 
'ot

lVU .#]fi, (Sesunguhnya kedua nalaikat petugas sangkakala

sama-sama memegang tand* fsangkflkillal sementara pandangan

merelra terus terfohs koryn mereka diperitahknn). Be,rdasa*an hal
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ini, maka sabda beliau dalam hadits Aisyah, *A ? [it]t 6lt $1.'a11.

'e;i @ahwa bila dia melihat Israfil mendekapkan kedua sayapnya,

maka dia langsung meniup), dimaknai sebagai tiupan pertama, yaitu

tiupan yang menyebabkan semua makhluk meninggal. Kemudian

Israfil meniup untuk kedua kalinya, dan itulah tiupan kebangkitan.

"i6' 
'z;ht ,qUlt}52 Jrli 'i*iIr,(;.tlt1 (Ar-raajifah

adalah tiupan pertama, dan ar-raadifah adalah tiupan kedua). lni
berasal dari penafsiran Ibnu Abbas juga, dan diriawayatkan secara

maushul oleh Ath-Thabari serta Ibnu Abi Hatim dengan sanad

tersebut. Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tafsir surah

An Naazi'aat. Ini juga yang dinyatakan oleh Al Farra' dan lainnya

dalam kitab Ma'ani Al Qur'an.

Diriwayatkan dari Mujatrid, dia berkata, "Ar-raajifaft adalatt

gempa dan ar-raadifah adalah benturan."

Al Firyabi, Ath-Thabari dan lainnya meriwayatkannya dari

Mujahid. Hadits serupa juga diriwayatkan dalam hadits tentang

sangkakala. Dalam riwayat Ali bin Ma'bad, dia berkata, "Kemudian

bumi berguncang, itulatr ar-raajifuh, lalu bumi menjadi seperti perahu

di laut yang dihantam ombak." Setelah digabungkan, disimpulkan

bahwa gempa itu terjadi akibat tiupan yang mengakibatkan kematian.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah,

o';bb-J-./LJl o1 ls"turggahnya manusia mati). Penjelasannya telatr

dipaparkan dalam kisah Musa AS pada pembahasan tentang cerita

para nabi. Di sana juga telah saya sebutkan nukilan dari Ibnu Hazm,

bahwa tiupan sangkakala itu terjadi empat kali, serta tanggapan

terhadap pendapatnya itu. Kemudian saya menemukan pada perkataan

Ibnu Al Arabi bahwa tiupan sangkakala itu tiga kali, yaitu: (a) tiupan

yang mengejutkan sebagaimana yang disebutkan dalam surah An-
Najm, (b) tiupan yang menyebabkan kematian sebagaimana yang

disebutkan dalam surah Az-Zumar, dan (c) tiupan yang

rATguL BAARr - 471



membangkitkan, yartu yang disebutkan dalam suratr Az-7tmar jagu

Al Qurthubi berkat4 'Yang benar bahwa tiupan sangkakala itu
terjadi dua kali karena kepastian pengecualian dengan fimran AlafU ft
hr ,g ';,, (Kecaati siapa yang dikehendaki Attah)pada kedua ayatnya.

Memang, tidak menolak kemungkinan bal-iwa tiupan yang

menyebabkan kematian itu adalatr tiupan yang mengejutkan, yaitu

tiupan yang pertama."

Saya telatr menemukan dasar Ibnu Al Arabi dalam hadits

panjang yang menceritakan.tentang saqskakala dan di dalamnya dia

menyebutk *r,'zaki,libJr'*j,L;;jlr'zi*k,yu*;l # liat e'd'j
i$.jl 

"r;.f{dr 
(Kemudian ditiuplah sangkakala tiga kali tiupan,

yaitu (a) tiupan yang mengejutkan, (b) tiupan yang membuat
kematian, dan (b) tiupan yang membangkitkan para makhluk untuk
Tuhan semesta alam). Ath-Thabari juga meriwayatkannya secara

ringkas seperti itu. Sebelumny4 saya telah menyebutkan batrwa status

sanad-nya lemah dan rancu.

Dalam Shahih Muslim disebutkan hadits marfu' dari Abdullatr

bin Amr, bahwatiupan itu terjadi duakali, 3ri'i; ;16 ;jat e'd""i
'd"'j,ur6r irl*i'+ t4 Swr $e ry hr'U,;- i,Q €;: g r*i,tt-
oi:*Z-iq F $$ 67i p, (Kemudian sansknlala ditiup. Maka tidak

seorang pun yang mendengarnya kecaali jatuh bergelimpangan.

Kemudian Allah menurunknn hujan gerimis sehingga jasad-jasad

manusia tumbuh kembali. Lalu sanglakala ditiup lagi, tiba-tiba
merekn berdiri menunggu). Al Baihaqi juga meriwayatkan dengan

sanadkuat dari Ibnu Mas'ud secara mauquf, :fli'rfr. :pr'eJi[-,ii6-.i
i:,r;:t e')(ti Gttc,rj[.LJr ,f t !,fi-yi 3i 'r"j*s,i {ie ?€\.t?,
o'k-btirr 

"re 
i #a;Xt e.'ok j '*""s 

13.tl (Kemudian mataiknt

peniup sangkakala berdiri di antara langit dan bumi lalu meniup

sangkakala. Sangkakala itu adalah tanduk Lalu setiap makhluk Allah
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di langit maupun di bumi mati, kecaali siapa yang dikehendaki

Tuhanmu. Kemudian ada jeda wahu di antara kedua tiupan itu

selama yang dikehendaki Allah).

Dalam hadits Aus bin Aus Ats-Tsaqafi yang diriwayatkan

sec :Ira m arfu' di sebutkan, 
2r-jh)11 $i'ti;ia t S,'$iit flf& -(:' ;:lri'o\

(Sesungguhnya sebaik-baik hari lcalian adalah hari Jum'at- Pada hari

itu terjadi tiupan sangkakala yang menyebabkan kematian dan pada

hari itu juga terjadi tiupan yang membangkitkan). Hadits ini

diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i, serta dinilai

shahih oleh Ibnu Ktruzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim. Dalam

penafsiran suratr Az-Zumar telah dikemukakan hadits Abu Hurairah,

o:Fri ,f,.al ;p. (wahu antara kedua tiupan itu adalah empat puluh).

Semua ini menunjukkan batrwa tiupan itu hanya dua kali.

Penjelasan tentang masalah ini telah dipaparkan sebelumnya, juga

peirjelasan tentang perkataan Abu Hurairatr ketika ditany4 'Apakatr

itu maksudnya empat puluh tahun?" Ia menjawab, *Aku enggan

menjelaskan." Maksudnya, aku menolak menjelaskaruD,a, karena aku

tidak mengetatruinya. Oleh karena itu, aku tidak mau

membicarakannya.

Al Qurthubi berkata, "Kemungkinan maksud penolakannya

untuk menjelaskan itu, bahwa sebenarnya dia mengetatruiny4 n:rmun

tidak mau menafsirkannya, karena kondisi tidak menuntut penjelasan

tersebut. Kemungkinan juga maksud keengganan itu adalah enggan

untuk menanyakan penafsirannya. Berdasarkan kemung[inan kedua,

berarti dia memang tidak mengetauinya. Ada juga hadits yang

menyebutkan, bahwa masa antara dua tiupan itu adalatr empat puluh

tahun."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini berasal dari jalur yang

lemalr, dari Abu Hurairatr yang disebutkan dalam Tafsir Ibnu

Mardawaih. Ibnu Al Mubarak meriwayatkan dalam kitab lr-Xaqa'iq
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dari Mursal Al Hasan, |,* y W.ir tii .,i;ti 'ia i:F;l fi, *
* ,iS Wrht**,- ,sf\?2 (Jeda wa*u antara dua tiupan itu adatah

empat puluh tahun. Pada tiupan pertama, Allah mematikan semuo

yang hidup, dan pada tiupan kedua, Allah menghiduplan semua yang

mati). Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari

hadits Ibnu Abbas, namun hadits ini lemah. Selain itu, dia

meriwayatkan riwayat yang menunjulkan batrwa Abu Hurairah tidak

mengetatrui kepastiannya. Dia meriwayatkan darinya dengan sanad

yang jayyid, bahwa ketika orang-orang berkata, "Empat puluh apa?"

Ia menjawab, "Begitulah yang aku dengar."

Ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad yarlLg shahih dari

Qatadah. Setelah itu dia menyebutkan hadits Abu Hurairah s@ara

munqathi', lalu dia berkata, '?ara satrabatnya berkata, 'Kami tidak

menanyakan itu kepadanya, dan dia juga tidak menarrbatrnya kepada

kami'. Hanya saja para sahabafirya meyakini bahwa itu adalah empat

puluh tahun."

Riwayat ini menguatkan perkataan Al Hulaimi )rang

menyatakan, bahwa semua riwayat sepakat bahwa masa antara kedua

tiupan itu adalah empat puluh tatrun.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada juga hadits yang menyebutkan

tentang apa yang terjadi pada orang-omng yang mati di antara dua

tiupan itu, yaitu hadits tentang sangtcakal4 bahwa semua maktrluk

hidup, ketika mereka mati setelatr tiupan pertama dan tidak ada yang

tersisa selain Allah, Allah berfirman, *Aku-lah yang Maha Perkasa,

milik siapakan kerajaan sekarang?" Makq tidak seorang pun yang

menjawab, lalu Allatr berfirman, 'Tlanya milik Allah Yang Maha

Perkasa."

An-Natrhas meriwayatkan dari Abu Wa'il, dari Abdullah,

bahwa peristiwa itu terjadi setelah penghimpunan, dan dia

menguatkan riwayat ini, sanentara Al Qurthubi menguatkan yang

pertama.
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Keduanya dapat digabungkan yang kesimpulannya, bahwa itu
terjadi dua kali. Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Az-Za'ra',
"Ketika kami sedang di tempat Abdullah bin Mas'ud, dia

menceritakan tentang dajj al, hingga dia mengatakan, g:tiil,';. L,S-'j

i,;it' SnY 'j,i .;p c ,$\i; f .itr '?.'i ,i.e'A ,oli;- ol li'r ,e 6
'q:/r'u'&,r\i t# rti "rir eili 'u fruj;,t'eft;:-* 4 ;;t, #b
(Kemudian jeda waktu antara kedua tiupan itu berlangsung hingga

waktu yang dihendaki Allah. Maka tidak ada seorang pun manusia

kecuali ada sesuatu darinya yang berada di bumi. Abdullah bin

Mas'ud berkata, "Setelah itu Allah mengirimlan air dari bawah Arsy,

lalu tumbuhlah tubuhiubuh dan daging-daging mereka dengan air itu
sebagaimana halnya bumi tumbuh lrarena siraman ai). Para

periwapt hadits ini tsiqah,han)ra saja riwayat ini mauquf.

Cataten:

Jika tiupan itu berfungsi untuk mengeluarkan jasad dari
kuburan, bagaimana mungkin orang-orang mati bisa mendengamya?

Jawab: Bisa jadi tiupan itu berlangsung lama hingga penghidupan

mereka menjadi sempurna sedikit demi sedikit seperti yang

diisyaratkan dalam kisah Musa tentang kepastian pengecualian Allah
dalam firman-Nya surah Az-Zumar ayat68, e'{t.:rr1f"1Jr C,i',#
hr ir:r }j'tt f')\i (Matra matilah siapa yang di langit dan di bumi

kecaali siapa yang dikehendaki Allah).

Dari sini, dapat ditarik beberapa kesimpulan di antaranya:

1. Mereka semua telah mati karena tidak lagi dapat merasakan.

Inilah pendapat yang dipilih oleh Al Qurthubi dalam kitab Al
MuJhim. Di sana, dia mengemukakan pendapatnya dengan

landasan dalilny4 bahwa tidak ada hadits shahih yang

memastikan hal itu. Al Qurthubi menyatakan dalam kitab At-
Tadzkirah, "Ada hadits shahih mengenai hal ini dari Abu
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2.

3.

Huriarah," dan dalam kitab Az-Zuhd disebutkan riwayat

Hannad bin As-Suni dari Sa'id bin Jubair secara mauquf,

balrwa mereka adalah para syuhad4 dan sanad-nya hingga

Sa'id adalatr sand yang shahih.

Akan saya kemukakan hadits Abu Hurairatr pada bab

setelahnya, yaitu yang menjadi pendapat kedua.

Mereka adalah para nabi. hilah pendapat yang dipilih oleh Al
Baihaqi saat menakwilkan haditsnya, dan dia memandang

bahwa kemungkinan Musa termasuk yang dikecualikan Allah,
dia berkata, "Menunrtku, mereka itu hidup di sisi Tuhan

mereka sebagaimana para syuhada. Ketika ditiup sangkakala

pertama kali, mereka pingsan. Kematian mereka itu hanya

berupa hilangnya rasa Nabi SAW sendiri mengisyaratkan

kemungkinan bahwa Musa termasuk yang dikecualikan Allah.
Jika dia termasuk dai merek4 maka kesadarannya tidak hilang
pada saat itu lantaran pemah mengalami pingsan di bukit
Thursina."

Setelah itu dia me,nyebutkan arsar Sa'id bin Jubair mengenai

para syuhada dan hadits Abu Hurairatr dari Nabi SAW, bahwa

beliau menanyakan kepada Jibril tentang ayat ini, "siapakah

orang yang tidak dikehendaki Allah pingsan pada saat itu?"
Jibril menjawab, 'Mereka adalah para syuhada Allah."
Riwayat ini dinilai shahih oleh Al Hakim dan para

periwayatnya tsiqah, lalu Ath-Thabari menguatkannya.

Yatrya bin Salam dalrrn tafsimya berkat4 "Telah sampai kabar

kepadanya, bahwa yang terakhir adalah Jibril, Mikail, Israfil
dan malaikat maut kemudian yang tiga mati, lalu Allah
berfirman kepada malaikat maut, 'Matilah engkau'. Maka dia

pun mati."

Saya Qbnu Hajar) kaf^l.aq ada juga riwayat serupa yang bisa

dijadikan sebagai landasan, yaitu hadits Anas yang

4.
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5.

6.

diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ibnu Mardawaih dengan

redaksi, g.irt'cJi,;,i ,h.St ,Y-h ,W br ,r*,1 '* ,t€i (Maka

di antara yang dikecualikan Allah ada tiga, yaitu Jibril, Mikail
dan malaikat maut). Namun sanad hadits ini lemah. Al
Baihaqi juga meriwayatkan hadits serupa dari jalur lain, dari

Anas yang juga lemah. Ath-Thabari dan Ibnu Mardawaih

meriwayatkan dengan redaksi yang lebih lengkap. Selain itu,

Ath-Thabari meriwayatkannya dengan sanad yang shahih drr
Isma'il As-Sudi yang diriwayatkan secara maushul oleh Ismail

bin Abi Ziyad Asy-Syami dalam tafsirnya, dari Ibnu Abbas,

seperti riwayat Yahya bin Salam. Ada juga riwayat yang

menyerupainya dari Sa'id bin Al Musayyab yangdiriwayatkal

oleh Ath-Thabari, dan dia menambahkarr, ,-fll re & d
?tttTLJt'6:tl 1-.{fr (Para pembawa Arsy tidak termasuk

merekn, lcarena mereka berada di atas langit).

Kesimpulan ini dapat diambil dari pendapat keempat.

Keempat malaikat yang disebutkan itu dan juga para malaikat

pembawa Arsy. Ini disebutkan dalam hadits Abu Hurairatr

yang panjang, yang dikenal dengan hadits sangkakala yang

telah diisyaratkan dengan sanad yang lemah dan rancu. Hadits

serupa juga diriwayatkan dari Ka'ab Al Ahbar, dia berkata,

"Mereka berjumlah dua belas." Selain itu, Ibnu Abi Hatim dan

Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Zaid bin Aslam secara

maqthu', dan para periwayatnya terpercaya. Dalam hadits

tentang sangkakala terkumpul pendapat ini dan pendapat yang

menyatakan bahwa mereka adalatr para syuhad4 karena di

dalamnya disebutkan,'t}?ira,lt J*i V- r;j:j i iA
lr--,il--lr ,ji y;jjl (Lalu Abu Hurairah berkata, "Wahai

Rasulullah, siapa yang dikeanalikan lcetile terjadi keterkejutan

itu?" Beliau menjawab, "Para syuhada.') Kemudian
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disebutkan peniupan sangkakala yang menyebabkan kematian

sebagimana yang telatr dikemukakan.

7. Hanya Musa sendiri. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ath-
Thabari dengan sanad yang lemah dari Anas dan dari Qatadah,
serta Ats-Tsa'labi dari Jabir.

8. Para pelayan yang berada di surga dan para bidadari.

9. Mereka beserta para penjaga neraka, para penjaga surg4 ular

dan kalajengking yang ada di dalam neraka. Dernikian

pendapat yang diceritakan oleh Ats-Tsa'labi dari Adh-
Dhahhak bin Muzahim.

10. Semua malaikat. Demikian pendapat yang dinyatakan oleh

Abu Muhammad bin Jazm dalam kitab Al Milal wa An-Nihal,

dia berkata" "Malaikat adalah ruh, tidak ada ruh lagi padanya,

sehingga mereka tidak mati." Sedangkan yang terdapat dalam

riwayat Ath-Thabari dengan sanad yarlrg shahih dari Qatadah,
dia berkata, "Al Hasan berkatq 'Allah memang

mengecualikan, namun tidak melewatkan satu makhluk pun

kecuali merasakan kematian'." Kemungkinan ini dianggap

sebagai pendapat yang lain.

Al Baihaqi berkata, "Sebagian pengamat menilai batrwa

pendapat tadi lematr, karena pengecualian itu berlaku untuk semua

penghuni langit dan bumi, sedangkan mereka tidak termasuk

penghuninya, dan Arsy berada di atas langit, sehingga para pembawa

Arys tidak termasuk penghuninya. Demikian juga Jibril dan Mikail
yang termasuk barisan di sekitar Arsy. Selain itu, juga karena surga di
atas langit, sementara surga dan neraka adalah dua alam tersendiri

yang diciptakan untuk abadi. Dalil yang menunjukkan bahwa

pengecualian itu untuk selain malaikat adalah hadits yang

diriwayatkan Abdullah bin Ahmad dalam kitab Zawa'id Al Musnad
yang dinilai shahih oleh Al Hakim, dari hadits Laqith bin Amir, di

dalarnnya disebutkan, L:$ 6 .UJl 'Fli ,ifiUt'63'i'# 6 o\fr-
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'$J)g;'n , i{til(Jr ,? ,crv\t {-i'u tt,i* }b 1*rereka tetap

hidup selama mereka hidup, lcemudian dikirimlah suara mengguntur.

Sungguh demi Tuhanmu, tidak ada seorang pun di permukaannya

yang dibiarlrannya kecuali mati, sampai para malaikat yang bersama

Tuhanmu pun mati).

Dalam riwayat Abn Az-Zinad dari Al A'raj disebutkan, t-lJ
'At-b'C;i. o€i ,tliri (Maka alat tidak tahu apakah dia termasukyang

mati). Demikian yang dikemukakannya secara ringkas. Al Isma'ili
meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Yahya, gurunya Imam

Bukhari pada hadits ini, disebutkan tambahan setelahnya, I ii 1,ltau

tidak).

# t il3j lOtrtwayatkan juga oleh Abu Sa'id). Maksudnya,

Abu Sa'id Al Khudri.

'j5, *V \t, ,P ,i, ,f (Dari Nabi SAW). Maksudnya, asal

haditsnya berasal dari Nabi SAW. lni telah dikemukakan secara

maushul dalam kisah Musa pada pembahasan tentang cerita para nabi,

dan telah sayakemukakan penjelasannya dalam kisatr Musa.

44. Atlah Menggenggam Bumi pada Hari Kiamat

*j rfLilt .t;U, * * ,u: ,r e6 h],

Nafi' meriwayatkannya dari Ibnu lJmar, dari Nabi SAW.

'415G S;, r:r il' * ,4, ,r ,&?nt u*ri;-; ,srf *
t,Jrltri 

"t'*;i,tu;jr 
6 ,iS*'; *i3t qbi;rtri llr
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6519. Dari Abu Hurairatr RA, dari Nabi SAW, beliau
bersabda, *Allah menggenggam bumi dan menggulung langit dengan

tangan lranan-Nya, kcmudian berfirman,'Alrulah Sang Raja, manakah

para raja bumi2"

b'r*iL3,*t*e i" J:"Ut,lG,lrsilt r;,rj r
'J:*'€LiiK-G yx )*ir 6:;t5_i+tr1* iqt ?';-

G';t !16.:Jui )it u b, Ju .*.tt $1,); flt g
,r :)s te,r4t ?i'*it ,Yi )\u+i lf ,-uir ti t"'e);
,:j '.t *?" JrUtitt* ,i+tji* >'r\i tt"jt-,,sv

d .;i*t;'-,-i.&ir*'i,,$*t *a?" *Ut .p"

'iu ru; y, ljs .it;, plr, .i:rit :ju efurri! '!:;i vf ,j6

.6 o:# q# s4r:;r F!,L';r'r;
6520. Dari Abu Sa'id Al Xfrrari, dia berkata, "Nabi SAW

bersabda, 'Pada Hari Kiamat nanti, bumi seperti sebuah roti yang
dibalikkan oleh Dzat Yang Maha Perknsa dengan tangan-Nya
sebagaimana halnya salah seorang dari knlian membalikkan rotinya
di perjalanan, sebagai hidangan bagi para ahli surga'. Lalu
datanglah seorang laki-laki dari kalangan Yahudi, lalu berkata,

'Semoga Dzat Yang Matra Pengasih memberkahimu wahai Abu Al
Qasim! Maukah aku memberitahukan kepadamu tentang hidangan
para ahli surga pada hari kiamat?' Beliau menjawab, 'Tentu'. Dia
berkata, 'Bumi akan menjadi seperti sebuah roti', seperti yang

disabdakan oleh Nabi SAW, lalu Nabi SAW memandang kepada

kami, kemudian tertawa hingga tampak gigi gerahamnya, setelah itu
beliau bersabda lag, 'Maulcah alru memberitahukan kepadamu

tentang lauk mereka?' Lalu beliau bersabda, 'Lauk mereka adalah
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balam dan nun'. Para sahabat bertanya, 'Apa ifu?' Ia berkata, 'Sapf

dan ikan paus. Bagian yang lebih pada hati keduanya dimalun oleh

tujuh puluh ribu orang'."

ilL I 4*:Jt'f i'rUti?i r;,sj 'J'#$:';
Fj r:)? io' & o\t',;; :Jtt p';'&"'4 ltt
i" .U *f it*ir-2". n'ri J,r'ri & {qt?';'. tll ;:^r.;:lJ'r;i[i

)
tc 'JP

-..1 | : -, .'-1-',. ..
..)t .q# y-P etrts e

a

.*\.& tir,; :-i!,1'1i-

6521. Sa'id bin Abi Maryam menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu

Hazim menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Sahal bin

Sa'ad berkata "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Manusia aknn

dihimpunkan pada Hari Kiamat di atas bumi yang putih kemerahan3

seperti roti yang bersih'."

Sahal 
-atau 

yang lainnya- berkata, '"Tidak seorang pun yang

mengenalinya."

Keteranean Hadits:

(Bab Allah menggenggam bumi pada hari kiamat). Setelatt

mencantumkan judul peniupan sangkakala, Imam Bullhari

mengisyaratkan kepada kandungan suratr Az-Zttmar sebelum ayat

yang menyinggung tentang peniupan sangkakala, yaitu firman-Nya

dalam surah Az-Zrxtar ayat 67 , 'rlaj W C't\il g::S 7 it ttil6 r;i

l-;r:}Jr i9-3- (Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan

pengagangan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam

genggaman-Nya pada hari kiamat). Juga, tentang firman-Nya dalam

I Yakni putritmya tidak rruxni, tapi putih kemerahan atau kecoklatan.
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surah Al Haaqqatr ayat 13-14, 'e't\i )r;ii:.t-ri"zak lj*lir G'd rty
i:teri*S tkti Jqri (Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup,

dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya

sekali bentur). Ini dijadikan dalil untuk menunjukkan bahwa
penggenggaman langit dan bumi terjadi setelah peniupan sangkakala

atau bersamaan dengan itu.

*t * in' .,,;, 4t f * /.t f e,J itjj (Diriwayatkan oteh

Nofi', dari lbnu Umar, dari Nabi SAn.Riwayat mu'allaq ini tidak
disebutkan dalam riwayat sebagian guru Abu Dzar. Riwayat ini
kemudian diriwayatkan secara maushul pada pembahasan tentang

tauhid. Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, di '.' ,fj C (Dari Abu Salamaft). Demikian redaksi

yang dikemukakan oleh Yunus, sementara Abdurrahman bin Khalid
menyelisihinya, dia mengatakan , 4, i # V e-ilJt j; (Dari Az-

Zuhri, dari Sa'id bin Al MusayyaD) seperti yang telah dikemukakan

dalam tafsir surah Az-Zttmar. Perbedaan sanad ini tidak dikupas oleh
Ad-Daraquthni dalam Y,rtab Al llal. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan

dalam kitab Tauhid dari dua jalur ini, dan dia berkata, "Keduanya

terpelihara dai Az-Zuhri." Akan saya jelaskan pada pembahasan

tentang tauhid. Sedangkan di sini saya hanya menyinggung yang

terkait dengan penggantian bumi karena keterkaitannya dengan judul.

fi.ir;L! €y-:',"\\i?ot I(AlIah menssenssam bumi dan

menggulung langtt dengan tangan kanan-Nya). Ibnu Wahab

menambahkan dalam riwayatnya dari Yunus, *qt ilj- (Pada Hari

Kiamat).

Iyadh berkat4 "Hadits ini disebutkan dalam kitab Ash-Shahih

dengan tiga lafazh, yaitu l,a5ir lmenggenggam), F r (menggulung)

dan i rti (memegang). Semuanya mengandung makna

menggabungkan, karena langit terbentang dan bumi terhampar
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membentang, kemudian itu dikembalikan kepada makna mengangkat,

menghilangkan dan mengganti, sehingga maknanya kembali kepada

penggabungan sebagiannya dengan sebagian lainnya serta

penghancurannya. Ini adalah ungkapan sifat genggilman terhadap

makhluk-makhluk itu dan penghimpunannya setelah sebelumnya

masing-masing terbentang dan terpisah untuk menunjukkan yang

digenggam dan dibentangkan, bukan menunjukkan penggenggaman

dan pembentangan. Bisa juga mengisyaratkan kepada pemegangan."

Ada perbedaan pendapat mengenai firman Allah dalam strah

Ibraahiim ayat 48, e,ry'Sri ,?3\i -P',"'t'Ii J* t;-ffYaituJ pada hai

[ketikal bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pulaJ

langit). Apakah maksudnya adalatr dzat bumi dan sifatnya, atau

penggantian sifatnya saja. Masalah ini akan dikemukakan pada hadits

ketiga pada bab ini.

Kedua, *Ci, ?'i-'e')\i b:j;s goao Hari Kiamat nanti, bumi

menjadi). Maksudnya, bumi dunia.

i:;2 lSrUuoh roti).Al Khaththabi berkatq "i:;,jtadalatr iifu,,

yaitu adonan yang ditempatkan p?9i panggangan setelatr api

dinyalakan. Orang-orang menyebutnya iliJt, yaitu celatr panggangan."

'tfut O:i;Sa- (Yang dibalikl,an oleh Dzat Yang Maha Perkasa).

Maksud ttiit;iadalatr membaliknya .l-afazhini berasal aari 
"u1i 

t'tii
(aht membalik bejana). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan

dengan lafazh,6:iiti.

.!:lt e'€p i'ntfk-vs (Sebagaimana salah seorang dai

lrnlian membalikkan rotinya di perjalanan). Al Khaththabi berkat4

'Yakni roti panggang yang dibuat oleh musafir. Roti itu tidak

dibentangkan seperti lempengan yang membentang, tetapi dibolak-

balik di atas tangan hingga merata."
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Hal ini berdasarkan riwayat bahwa kata ./-Jl disebutkan

dengan harakat fathah pada huruf sln dan /a'. Sebagian periwayat

meriwayatkannya dengan harakat dhammah di awalnya, yaitu bentuk
jarnak dari kata ;'.U, artinya makanan yang dipersiapkan untuk

musafir. Oleh karena itu disebut irLlr.

i-laft,ty (Sebagai hidangan bagi para ahli surga). Kata

ip';"g" dibaca dengan lJFt, *inyu hidangan yang disuguhkan untuk

tamu atau pasukan. Kadang digunakan juga dengan arti rezeki, atau

harta- Ini biasanya disuguhkan untuk tamu sebelum makanan utama.

Inilatr makna yang sesuai dengan redaksi di sini.

Ad-Dawudi berkat4 "Maksudnya, orang-orang di padang

matrsyar yang akan digrring ke surga makan dari hidangan tersebut.

Jadi, bukan berarti mereka tidak makan dari hidangan tersebut sampai

masuk surga."

Saya (tbnu Hajar) katakan, konteks hadits ini bertentangan

de,ngan pendapatnya ini. Tampaknya" dia berpatokan pada hadits yang

diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: O:ft

*n,*ibbit F1;q.?p 7"r\i (Bumi menjadi sebuah roti

putih dimana orang beriman dapat makan dari bawah kedua

kakinya). Dari jalur Abu Ma'syar, dari Muhammad bin Ka'ab atau

Muhammad bin Qais disebutkan riwayat yang serupa. Juga, dari

riwayat yang dikemukakan Al Baihaqi dengan sanad yang dha'if dari
rkimalL qtt--t!t'utii-.F l)iLli *1q+ y'Us;ln, g,/'r\i,S*
(Bumi berubah menjadi seperti roti, dimana orang Islam bisa makan

darinya hingga selesai hisab). Selain itu, diriwayatkan dari Ja'far Al
Baqir redaksi serupa itu. Nanti, akan saya kemukakan hal-hal lain
yang terkait dengan itu pada hadits berikutnya.

Ath-Thaibi menukil dari Al Baidhawi, bahwa hadits ini sangat

rumit dicerna, tapi bukan berarti mengingkari perbuatan dan
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kekuasaan Allah untuk menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, tetapi

karena tidak terjangkau oleh akal prihal berubahnya fisik bumi dari

sesuatu yang ditempati menjadi sesuatu yang dapat dimakan. Karena

di dalam sejumlah atsar disebutkan, bahwa pada Hari Kiamat nanti,

bumi ini menjadi api dan digabungkan ke Jahanam' Kemungkinan

makna sabda beliau, ioriip (sebuah roti) adalahseperti sebuah roti

dari segi kelenturannya. Ini serupa dengan hadits Sahal, yakni hadits

yang disebutkan setelahnya, ,Jt *y (Seperti roti yang bersih).

Bumi diumpamakan dengan roti yang bersih karena bundar dan putih,

lalu pada hadits ini diumpamakan dengan roti karena menyerupai

bumi. Hal ini didasarkan pada dua hal, yaitu: (a) sebagai penjelasan

tentang bentuk bumi sekarang, dan (b) penjelasan tentang roti yang

dipersiapkan Allah sebagai hidangan untuk para atrli surga dan

penjelasan tentang besar kadamya.

Ath-Thaibi berkata, "Kesulitan mencerna redaksi ini, karena ia

memandang kedua hadits ini pada bab penghimpunan (di padang

matrsyar), sehingga ia mengira bahwa itu sama. Padahal tidak. Hadits

ini berasal dari satu bab, sedangkan hadits Satral dari bab lainnya.

Selain itu, penyerupaan itu tidak mengharuskan kesamaan antara yang

diserupakan dengan yang menyerupai dalam semua sifatnya, tapi

cukup hanya sebagiannya. Kesimpulannya, beliau menyerupakan

bumi pada saat penghimpunan dengan roti karena datar dan putih, dan

menyerupakan bumi surga yang dihidangkan untuk para atrli surga

sebagai penghormatan dan bekal pengembara yang bisa membuatnya

puas selama dalam perjalanannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bagian akhir perkatiumnya sejalan

dengan apa yang dikemukakan oleh Al Qadhi, bahwa bumi dunia akan

menjadi api dalam arti yang sebenarnya, sedangkan bumi menjadi roti

yang dimakan oleh manusia (ahli surga) di padang matrsyar

merupakan kiasan. Namun atsar-atsar yang saya kernukakan dari

Sa'id bin Jubair dan lainnya menyangkal hal ini. Yang lebih utama
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adalah mematrami dalam arti yang sebenarnya, karena kekuasaan

Allah memang menrunglinkan untuk itu. Bahkan meyakininya
sebagai hakikat adalah lebih tepat. Dari sini, disimpulkan bahwa
orang-orang beriman tidak disiksa dengan rasa lapar selama berada di
padang matrsyar, batrwa dengan kekuasaan-Nya, Allatl merubah untuk
mereka tabiat bumi sehingga mereka bisa makan darinya dari bawah
kaki mereka selama yang dikehendaki Allah, tanpa kesulitan.

Sedangkan malana sabda beliaq 6ir 4l-i! (sebagai hidangan untuk

ahli surga) adalatr oftrng-omng yang nantinya akan menuju surg4 dan

ini bersifat runum, baik setelah memasukinya atau pun sebelumnya.

,F;;fi 1t"t" datanglah seorang laki-laki).Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan dengan redaksi, itfi 1t^atu beliau didatangi).

{4r ga (Dari knlangan Yahudi). Saya belum menemukan

narna pria Yatrudi tersebut.

u,,.-b;i .41'Pi :4 1n cg'rl,}i ltotu Nabi sAW

memandang kepada kami, kemudian tertawa). Maksudnya, beliau
merasa takjub dengan penrberitaan pria Yatrudi itu dari kitab mereka
yang sama dengan apa ),ang beliau beritakan dari wahyu. Beliau
merasa takjub dengan kesamaan atrli kitab dengan apa belum yang

diturunkan kepadanya apalag dengan apa yang telah diturunkan
kepadanya.

tl. -.,. ,, o t6gri'o:t;.,? (Hingga tampak gigi gerahamnya).Kata i-tti
adalatr U".rtot jarnak dari kata t,;, y"it, geraham yang berada paling

akhir. Setiap onmg merriliki empat grgr ini. Kata L-rrFr udutut

sebutan untuk gigi tadng dan juga untuk gigi geraham.

iui |j 6" udian ia berkata lagi). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan dengan redaksi, Sui ltntu dia berkata lagi).

':):;t li (Maukah aht memberitahumu). Dalam riwayat Imam

486 _ FATIIT'L BAARI



Muslim disebutkan dengan redaksi, f'*i*f (Maukah aku

memberitahu lcnlian).

fft- (Tentang lauk merelca). Maksudnya makanan yang

dimakan bersama roti itu.

it:;1 1O"" ikan paus). Maksudnya, dengan lafazhyang terdapat

di awal suatu surah.

tilt-! (Mereka berkata). Maksudnya para satrabat. Dalam

riwayat Imam Muslim disebutkan dengan redaksi, Ut A (Lalu mereka

berkata).

r,ta 6 (Apa itu?).Dalwnriwayat Al Kasymihani disebutkan, 6i

\tb (Dan apa lagi itu?).

in"t:j ltl lta berkata, "Sapi dan ikan paus.') Al Khaththabi

berkata, "Demikian redaksi yang diriwayatkannya kepada kami. Aku

telatr mengamati naskah yang didengarkan dari Imam Bukhari dari

jalur Hammad bin Syakir, Ibratrim bin Ma'qil dan Al Farabri, ternyata

semuanya serupa."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Muslim disebutkan

redaksi yang sama, dan begitu juga yang diriwayatkan oleh Al Isma'ili

dan lainnya.

Al Khaththabi berkata, *:O:; adalah ikan paus sebagaimana

yang ditafsirkan pada hadits ini juga. Sedangkan ifq penafsirannya

ditunjukkan oleh perkataan pria Yatrudi itu, batrwa itu adalatr sebutan

untuk sapi. Tampaknya, pria Yahudi itu ingin menyampaikannya

secara umum, lalu ia mengeja hurufrrya dengan mendahulukan salah

satu hurufirya. Jadi, sebenamya ejaannya adalah it tatu gLi sebagai

ejaan dari .r(i'seperti poh oj, artinya adalah sapi liar. Bentuk

jamatarya adalah lfi r*"nt jpf. Namun mereka salah mengucapkan
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sehingga diucapkan, if-;, dengan huruf 6a', padatral seharusnya

dengan hurufya', sebagai akhir hurufnya, lalu mereka menuliskannya

demikian sehingga menjadi rumit. Menurutku, ini yang lebih

mendekati kebenaran, hanya saja itu diungkapkan dengan lisannya,

dan itu sesuai dengan lisan mereka. Karena kebanyakan bahasa Ibrani,

seperti yang dikatakan oleh para ahli bahasa, diucapkan secara

terbalik, kebalikannya aksen orang Arab, yaitu dengan mendahulukan

dan mengakhirkan huruf."

Iyadh berkata, "Al Humaidi mengemukakan dalam

ringkasannya, mengenai hadits ini, dia mengemukakan dengan lafazh

.sfuu,.r"p"rti pola ,-j-11. Makna,sllJ' adalah sapi liar. Aku belum

pernah melihat seorang pun yang meriwayatkannya begitu.

Kemungkinan ia memperbaikinya sendiri. Jika demikian, semestinya

huruf mim-nya tetap ada, kecuali bila dinyatakan batrwa itu dirubah

menjadi huruf ya'. Semua ini tidak benar karena merupakan rekaan.

Yang lebih tepat dalam masalah ini, adalah membiarkan kalimatnya

sebagaimana yang disebutkan dalam riwayatnya, dan diartikan bahwa

itu adalatr batrasa Ibrani. Karena itulatr para sahabat menanyakannya

kepada pria Yahudi itu tentang penafsirannya. Seandainya itu adalah

r.gfut, tentulah mereka mengetahuiny4 karena itu dari bahasa mereka."

Bahkan An-Nawawi memastikan bahwa itu adalah batrasa Ibrani yang

artinya ]1i (sapi)."

tJi t:'tl- b# grs\'u Jitt- @osirn yang lebih dari hati

keduanya dimakan oleh tujuh puluh ribu orang). Iyadh berkata, * iSS-i

.r.3t atau +,33r iigri 
"a"Ut 

bagran tersendiri yang menggantung pada

organ hati, dan itu adalatr bagran terbaiknya. Karena itulah disedikan

secara khusus untuk dimakan oleh tujuh puluh ribu orang.

Kemungkinannya mereka adalah orang-orang yang masuk surga tanpa

perhitungan. Mereka diberi anugeratr berupa suguhan pernbuka yang

terbaik."
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Kemungkinan juga ungkapan "tujuh puluh" ini sebagai

ungkapan tentang jumlatr yang sangat banyak dan tidak bermaksud

membatasi dengan jumlah itu. Sebelumny4 telatr dikemukakan pada

bab hijratr sebelum pembahasan tentang pepeftmgan, yaitu pada

masalah Abdullah bin Salam, bahwa makanan pertama yang dimakan

oleh atrli surga adalah bagian yang menempel pada hati ikan paus,

sedangkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Tsauban

disebutkan, gitr 5 i;s-i$, fi!i;;i lttrdongon pembuka ahli surga

adalah bagian yang menempel pada hati ikan paus). Di dalamnya

disebutkan , r--g.ryi'u y'Uo( (.siir *,'rj i';A-lti u,f (.tb i:jt+
(Makanan mereka setelah itu adalah sapi surga yang disembelih

untuk merelra yang makan dari ujung-ujungnya). Di dalamnya juga

disebutkan ,1)ii ,# ,f b # *.t?i (Dan minuman mereka dari

mata air yang disebut salsabi[).

Ibnu Al Mubarak meriwayatkan hadits dalam kttab Az-Zuhd

dengan sanad yarrg hasan dari Ka'ab Al Ahbar, ;;\ _iitjc ir ili

JL\)i;i .\:ii €r ?:i,'$?t $l: ,r:i:? * ,p.'a1.o'evi rit iiir
tJ;J (Bahwa Allah Ta'ala berfirman kepada para ahli surga setelah

merelra memasukinya, "Sesungguhnya bagt setiap tamu sembelihan,

dan sesungguhnya hari ini Alu menyembelihlcan seel<or ikan paus dan

seelar lembu untuk knlian." Lalu disembelihknnlah untuk para ahli
surga).

Kaiga, 
"'r[t';;;- 

(M anus ia akan dihimpunkan).

i(;O Srji lnumi yang putih kemerahan). Al Khaththabi

berkat4 "liir udalrl putih yang tidak murni."

Ilxadh berkata, "'.it adalatr putih yang sedikit kemerah-

merahan. Dari situ muncul istilatr rr]ti '&,y^topeirrukaan bumi."

FATHI'L BAARI - 489



Ibnu Faris berkata, "Makna ,ffi adalahputih murni."

Ad-Dawudi berkatq "Sangat putih."

Demikian yang dikatakannya. Pendapat pertama dalam hal ini
yang dapat dijadikan sebagai landasan.

4, *y (Seperti roti yang bersih).Maksudnya, tepung yang

bersih dari kotoran dan sampah. Dernikian pendapat yang

dikemukakan oleh Al Khaththabi.

*il & WA ,-|t\i- ,#" )ti lsanat -atau 
yans lain-

berkata, "Tidak seorang pun yang mengenalinya.') Redaksi ini
diriwayatkan secara masuhul dengan sanad tersebut. Satral adalatt

yang meriwayatkan hadits ini. Kata \i latau) menunjukkan keraguan,

sedangkan i* (yang /ain) tidak diketahui. Mengenai naman)xa, saya

belum menemukannya. Redaksi terakhir ini disebutkan juga dalam

riwayat Imam Muslim dari jalur Khalid bin Makhlad, dari Muhammad

bin Ja'far yang disisipkan pada haditsny4 dengan redaksi, e W'd
;-r\.giaok ada seorang Wn yang mengenalinya). S€p€rti itu juga

yang disebutkan dalam riwayat Sa'id bin Manshur, dari Ibnu Abi
Hazim, dari ayahnya. Kata pjr aan iiiir *"*iliki makna yang sama.

Al Khaththabi berkat4'Maksudnya, kondisinya datar. ij; it

adalah sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk jalan (yakni tanda)."

Iyadh berkata, "Maksudnya, di bumi tersebut tidak ada tanda

berpenghuni, tidak ada bangunan, tidak ada jejah dan tidak ada tanda-

tanda apa pun yang bisa dijadikan petunjuk untuk menuju jalan

-misalnya- 
ke pegunungan, ke padang pasir dan sebagainya. Ini

menunjukkan bahwa bumi dunia telah sirna dan telah terputus

hubungan dengannya."

Ad-Dawudi berkata "Maksudnya, tidak seorirng pun yang

dapat melewati kecuali yang telatr dicapainya."
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Abu Muhammad bin Abi Jamrah berkata, "Ini menunjukkan
keagungan kekuasaan Allah, dan pemberitaan tentang bagian-bagran
Hari Kiamat, agar yang mendengar dapat memahaminya sehingga

segera berusaha menyelamatkan diri dari kedatrsyatan tersebut.

Karena, dengan mengetahui bagian-bagian sesuatu sebelum terjadi,
merupakan pelatihan diri untuk bisa menyelamatkan diri darinya. Ini
juga mengisyaratkan batrwa bumi yang menjadi padang mahsyar jauh

lebih besar daripada bumi yang sekarang ada. Hikmah dari sifat

tersebut, hari itu adalah hari keadilan dan tampaknya kebenaran.

Hikmahnya adalah bahwa tempat yang ditempati itu adalah tempat
yang suci dari perbuatan maksiat dan kezhaliman, dan agar apa yang

ditampakkan Allah kepada para hamba-Nya yang beriman di bumi itu
sesuai dengan keagungan-Nya. Selain itu, karena saat itu hukum
hanya milik Allah semata, maka tempat pun ktrusus milik-Nya."

Ini mengisyaratkan bahwa bumi dunia telah hancur dan hilang,
sedangkan bumi tempat berkumpul itu adalah bumi yang baru.

Terkait dengan hal ini, ada perbedaan di kalangan salaf
mengenai maksud firman Allah dalam suratr Ibraahiim ayat 48, iti #-
brlV,!"lri fl\i'# ,f r\i ([yaituJ pada hari fketikal bumi diganti

dengan bumi yang lain dan [demikian pulal langit), apakatr

maksudnya adalah penggantian dzat bumi dan sifatnya, atau

penggantian sifatnya saja. Hadits bab ini menguatkan pendapat yang

pertama. Abdurrazzaq, Abd bin Humaid dan Ath-Thabari dalam kitab
tafsir mereka dan Al Baihaqi dalam kitab Asy-Syu'aD meriwayatkan

sebuah hadits dari jalur Amr bin Maimun, dari Abdullah bin Mas'ud,

mengenai firman Allah, fl\i'* *'t\i J:4 py- [YaituJ pada hari

[ketilral bumi diganti dengan bumi yang lain), diamengatakan, ,):l:i
'z 1+,4,r,;{-n,|??tWii,Ll-i"t r,$s U:r|',"')\i (Bumi itu

diganti dengan bumi lain, seakan-akan ia adalah perak yang tidak
pernah terjadi pertumpahan darah haram di dalamnya dan tidak
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pernah dilalrukan dosa di atasnya).

Para periwayatnya adalatr periwayat Ash-Shahih, namlm

riwayat ini mauquf.

Selain itu, diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur lairmya

secara marfu ', dia berkata, "Yang mauquflebih shahih."

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabari dan Al Hakim dari jatrn

Ashim, dari Zin bin Hubaisy, dari Ibnu Mas'ud, dengan redaksi, ;p]t
"H'ry 6tg;:4. (Bumi yang putih, seolah-olah ia adalah batangan

perak). Para periwayat juga tsiqah. Disebutkan dalam riwayat Ahmad

dari hadits Abu Ayyub, p , 
jd r#i-',ita, i5 ,Jt .1:*r -*js ""p\i

A::i 6'if-dl ,i' Uqbl (Sebuah bumi yang seperti perakputih- Latu

ada yang berkata, "Lalu di mana para makhluk saat itu?" Ia
menjawab, "Merelca adalah para tamu Allah. Apa yang adapada-Nya
tidak akan menyirnakan mereka). Sedangkan Ath-Thabrani
meriwayatkan dari jalur Sinan bin Sa'ad, dari Anas sffara marfu',
uiri;rir W fi- d'H'n f\\i,' ,tli: (Attah mengganthtya dengan

bumi dari perak, yang tidak pernah dilakakan dosa di atasnya).

Riwayat serupa pun diriwayatkan dari Ali secara mauquf. Kernudim
dari jalur Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid disebutkan dengan redaksi,

l,J,L-? ',tr1t;J--Sril&J, W ';$t 6ebuah bumi, seakan-alean ia adalah

perak, dan langit juga begitu). Sementara dari jalur Ali disebutkan,

?t U'ctr7t;15t5 (Dan langit dari emas).

Abd meriwayatkan dari jalur Al Hakam bin Abaq dari

Ikrimah, dia berkata, "Telah sampai kabar kepada kami, bahwa brmri

ini, yakni bumi duniq akan dilipat dari satu sisi ke sisi lainnya
kemudian manusia dikumpulkan kepadanya."

Dalam hadits tentang sangkakala disebutkan , 't',"\\i Jllj
v,f W c; r.r*r3i5' l;ti f v$U; qrlr;r,i,:-* ,t>r7t,J.lrz,ljti
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,P ,f {:St f ,\i s) eF'iF il,.tiiViiiLrir tnr 

"'t- 
i .ai t:

'4b ors als * os 6i ,ti*i. e os ry e ois t,iiti b gt|
(Bumi diganti dengan bumi lainnya, dan demikian juga langit. Lalu

Allah membentangkan, menghamparkan, dan merentangkannya

seperti merentangkan laiit yang disamak. Kamu tidak akan melihat

lrebengkolran padanya dan tidak pula lelatkan. Kemudian Allah

membenturlran para makhluk dengan seftali benturan, lalu tiba-tiba

saja merelra berada di bumi pengganti itu seperti tempat-tempat

mereka semula, yang berada di dalam perutnya maka berada di

dalam perutnya, dan yang ada di atasnya maka berada di atasnya).

Kalangan yang berpendapat bahwa penggantian itu hanya pada

sifat-sifat bumi saja dan tidak pada dzatnya, maka landasannya adalah

hadits yang diriwayatkan oleh Al Hakim dari Abdullah bin Amr, ia

berkata: j4:-st *i;->li'ri',rb')\\ y:i ilirit"itis t5l (Pada Hari

Kiamat nanti, bumi dibentangftan seperti lailiat yang dibentangkan

dan manusia dikumpulkan).Diriwayatkan dari Jabir secara marfu', 
nui

*ngil tb iii rr) ;ri<, r I ,;rli 'ri'c\ti (Bumi dibentangkan

seperti htlit dibentangkan, kemudian manusia tidak mendapat tempat

darinya selain tempat kedua kakinya). Para periwayatnya tsiqah,

hanya saja diperselisihkan pada Az-Zuhi.

Disebutkan dalam Tafsir Al Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah dalam surah Ibraatriim ayat 48, J:4 i';
,/\\i * ,f t\i (YaituJ pada hari fketiknJ bumi diganti dengan bumi

yang lain), dia mengatakan, 4?t t4tfr *^:!-:,:4,',r;rtb q4 ti-

e6t elli i; 'sli ,a:;a:6:\1i (ditambah dan dilatrangi. Dataran

tinggi, gunung-gunung, lembah-lembah dan pepohonannya

dihilangknn. Dan ia dibentangknn seperti halnya laiit yang disamak

dibentanglan). Ats-Tsa'labi menisbatkannya kepada riwayat Abu

Hurairah dalam tafsimya. Sementara Al Baihaqi menceritakannya dari
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Abu Manshur Al Azhari.

Walaupun zhatrirnya bertentangan dengan pendryat pertam4
namun bisa dikompromikan, bahwa itu terjadi pada bumi duniq tetapi
bumi yang menjadi tempat mengumpulkan manusia bukanlah bumi
itu. Hal ini ditegaskan oleh hadits yang disebutkan dalam hadits
sebelumnya, bahwa bumi menjadi sebuatr roti. Hikmahnya seperti
yang telah dikemukakan, bahwa itu disediakan sebagai makanan
orang-orang yang beriman pada saat dikumpulkan, kernudian menjadi
hidangan bagi ahli surga.

Adapun hadits yang diriwayatkan Ath-Thabari dari jalur Al
Minhal bin Amr, dari Qais bin As-sakan, dari Abdullah bin Mas'ud,
berkata: *qt ei- Ai;.-lii ',.p\\i (Semua bumi datang pada Hari
Kiamat). Sedangkan hadits sebelumnya yang b€rasal dari Ibnu
Mas'ud, sanad'nya lebih shahih. Kemungkinan yang dimaksud
dengan bumi pada riwayat ini adalatr bumi laut, kare'm Ath-Thabari
juga meriwayatkan dari jalur Ka'b Al Ahbar, dia berkara lt3'p;-
fy j,j (Tempat laut menjadi api). Sedangkan dalam salah satu tafsir

Ar-Rabi' bin Anas dari Abu Al Aliyatr, dari Ubai bin Ka,ab
disebutkan, r]tj )4t LL? kiJ sG e,qr;lr ')n6 (semw tangit

menjadi mangkok-mangl<ok, dan tempat laut menjadi api). selain itu,
Al Baihaqi juga meriwayatkan sebuah hadits dalam peurbahasan
tentang Hari Kebangkitan dari jalur ini mengenai firmm Allah dalam
suralr Al Haaqqatr ayat t4,i:*2\?'t d;tiltr*lti ?lti ;>irli loan
dianglrntlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenurkan keduanya
sekali bentur), dia berkata: lilir 9:*) rf?# gfu-(Keduanya

menj adi debu pada waj ah-waj ah orang-orang kafir) -

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan bisa dikompromikarl
batrwa sebagiannya menjadi api, sebagiamrya menjadi debu dan
sebagian lainnya menjadi roti.

Ada sebuatr hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari
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Aisyah, '* ,*t\i J* tn fri sF,f Pt *vh, & ,;, *c"6
y,idt * i;ltt titU u,r\r'oilJ-'J ,<rf :'ti (Bahwa dia bertanya kepada

Nabi SAW tentang ayat ini, "[Yaitu] pada hari [ketiknJ bumi diganti

dengan bumi yang lain", di mana mansuia saat itu?" Beliau

bersabda, "Di atas titian jembatan.') Hadits ini dalam riwayat At-

Tirmidzi disebutkan, '# 
* o)b (Berada di atas iembatan

Jahanam). Selain itu, dalam riwayat Ahmad yang beragal dari Ibnu

Abbas, dari Aisyah disebutkan dengan redaksi, '& 
f Qb (Berada di

atas punggung Jahanam). Imam Muslim juga meriwayatkan dari

hadits Tsauban secara marfu', *iri,;i a;ii,f' e,ttik- (Manusia

berada di dalam kegelapan sebelum jembatan).

Mengenai ini semua, Al Baihaqi telah menyatukan, bahwa

yang dimaksud dengan ,.-,-dt (iembatan) adalah Lr.b-St (titian

jembatan). Hal ini seperti yang akan dipaparkan dalam judul

tersendiri. Sedangkan sabda beliau, !f.3J u$ geraaa di atas titian

jembatan) adalah sebagai kiasan, karena mereka melewatinya, sebab

dalam hadits Tsauban disebutkan tambahan yang menyatakan berjalan

menujunya, dan itu terjadi saat pembenturan yang memindahkan

mereka dari bumi dunia ke bumi tempat mereka dikumpulkan. Hal ini

seperti yang diisyaratkan oleh firman Allah dalam surah Al Fajr ayat

zi-zt, #"t- "sri ,b b |trrtiltr;Et,til ri', 'e\\i ,si till?
-r4, (Jangan [berbuat demikianJ. Apabila bumi digoncangkan

berturut-turut, dan datanglah Tuhanmu, sedang malaikat berbaris'

baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam).

Perbedaan pendapat pun muncul dalam penafsiran "langit".

Sebelumnya, telah dikemukakan pendapat yang mengatakan, bahwa

langit menjadi mangkok-mangkok. Ada juga yang mengatakan, batrwa

langit dilipat, sementara matahari, bulan dan semua bintang-bintang

digulung, maka kadang menjadi seperti mendidih dan kadang seperti
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minyak. Al Baihaqi meriwayatkan sebuah hadits dalam Al Ba'rs dari

As-Sudi, dari Munatr, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: $rj1\<Sit;lt

)G ,-:6.tLi L:-Je) 6it-si z4rri oaltg] ,f1,ilg (Langit menjadi

bermacam-macam, seperti mendidih, seperti minyak, melemah dan

terbelah, sehingga berubah-rubah dari suatu kondisi ke kondisi
lainnya). Sebagian telah berusaha untuk memadukannya, hingga

sampai pada kesimpulan bahwa pada mulanya langit terbelah, lalu
menjadi seperti bunga mawar, kemudian menjadi seperti minyak,
lantas melemah, lalu mendidih. Sementara matahari, bulan dan semua

bintang-bintang digulung, kemudian langit dilipat dan digabungkan

dengan taman-taman surga.

Al Qurthubi menukil dalam kitab At-Tadzkirah, dari Abu Al
Hasan bin Haidaratr, penulis kitab Al lfshah, batrwa dia
menggabungkan hadits-hadits ini, hingga sampai pada kesimpulan

batrwa penggantian langit dan bumi terjadi dua kali. Pertama, sifat-
sifatnya berganti, yaitu saat tiupan sangkakala yang pertama, lalu
gugusan bintang-bintang bertebaran, matahari dan bulan mengalami
gerhan4 langit mendidih dan menetes pada kepala, gunung-gunung

berjalan, bumi berguncang sangat hebat lantas pecah hingga menjadi
bentuk yang lain dari semula. Setelatr itu di antara dua tiupan itu,
langit dan bumi dilipat, lalu langit dan bumi berganti menjadi bentuk

lainnya....

45. Hari Manusia Dikumpulkan

'#- :Jv ;;, ;aht * dt * ,&?nr'uiri;; ,tj ,r
4 *'-^>;, i ,b )6\,ir*i; rytr'at? fl; JL ..;ilt
c t,, t1 c-a tritt rt.4-t tl-c .. . ' ) z t z'4 E rta'fr+,. -;;;_j, 

-#.,-p {F, ;; rb 6"1j
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.t. o 1' c. ct.., c lz ,cl .tl c. alzz I o.. ^cr,- c.,f;.*i e-?'&'qr t,t';L;. 1'g'6;,fin 1
.t.cll c. clzt cr.

.lt,'.^.lr-.,"> f ,*J

6522. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Manusia akan dilampulkan melalui tiga cara, yaitu orang-orangyang

dalam l<eadaan berharap disertai kecemasan dua orang di atas seekor

unta, tiga orang di atas seel<or unta, empat orang di atas seekor unta,

sepuluh orang di atas seel<or unta; Dan sisa merela difumpulkan oleh

api. Api itu tidur siang bersama merelw di mana pun merekt tidur

siang, api itu bermalam bersama mereka di mana pun merel<a

bermalam, api itu masuk waldu pagi bersama mereka di mana pun

merelw memasuki waldu pagt, dan api itu Wn memosuki waHu sore

bersama merekn di mana pun merelw memmukiwafuu sore."

'olt ,^* ?nt ur, *uy i it * $:L o)13 d)p4UiG>*)

*iu' .J-U,n

..-b itlJi.Jlt,Ai, JG \*j.*';€,tt'H---.{?..i,r
,i;rs ,Su vi.t U- #"j ,b'#-'oi ;o rl;u r;fur ,f *'),

,.r. -1, . i.
.u.s o.Es ,!.

4 f& u.t"oi'fr ti r;r:i,,7 Jv

&')
6523. Dari Qatadah, dari Anas bin Malik RA, bahwa seorang

laki-laki pernah bertanya, "Wahai Nabi Allah, bagaimana orang kafir

dikumpulkan di atas wajahnya?" Beliau bersabda, "Bukankah Dzat

yang berlatasa membuatnya berjalan di atas kedua l@ki di dunia iuga
berhtasa membuatnya berjalan di atas wajahnya pada Hai Kiamat?"

Qatadah berkata, "Tentu, Demi kemuliaan Tuhan kami."

Suffan berkata, "Hadits ini termasuk hadits yang kami anggap
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pernah didengar oleh Ibnu Abbas dari Nabi SAW'"

;J.t'd;, -#'i. W'.4- : s'k'J$ ifJ' €'*'",* ti"L
i;S ir ,i>r, '33\,i1i'&'t * il' ,J- v!r',;; 'ob

'.1";it:^J';t1

6524. Ali menceritakan kepada kami' Suffan menceritakan

kepada kami, Amr berkata: Aku mendengar Sa,id bin Jubair, aku

mendengar Ibnu Abbas, aku mendengar Nabi SAW bersabda'

..sesungguhnyalralianakanberjumpadenganAllahdalamkeadaan

tidakberalasl@ki,tidakberpal<aian,berjalankaw,dantidak
berlehitan."

-jrh' & nr ir., L'+:,rvt1;?s o,a, {& it *
.,t';ir7'eul ii,r in *t,i'*- 4, *|*x- *1
6525. Dari Ibnu Abbas *, ," berkata *Aku mendengar

Rasulullatr SAW berkhutbatr di atas mimbar, beliau bersabda'

'sesungguhnya kalian akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan

tidak beralas luki, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan''"

:JJi'&. *t *\, &At qi6 :jri y& t' f
.'r4i 6:4 ,bJ"i du. *1 ,\';';rlirL o'ri;s;'53y
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rltT I ey ,Jd ,lu .<€.-st -d.-F jt: *',->\ C r3,a3,

o 'o1 1..c2at
'paru'r P Ast

6526. Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Nabi SAW pernah berdiri

di hadapan kami menyampaikan khutbatr, lalu beliau bersabda,

"sesungguhnya knlian aknn dihimpun dalam keadaan tidak beralas

kaki, tidak berpalaian, dan tidak berkhitan,'Sebagaimana Kami telah

memulai penciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya'..

Dan sesungguhnya manusia pertama yang dikenakan pakaian

padanya pada Hari Kiamat adalah lbrahim Al Khalil- Dan

sesungguhnya alan ada seiumlah orang dari umatlru didatangkan,

lalu mereka dibawa ke sebelah kiri, maka aht berkata, 'Wahai

Tuhanku, para sahabatht'. Tuhan pun berfirman, 'Sesungguhnya

engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelah

ketiadaanmu'. Maka alat kntakan sebagaimana yang dikntaknn oleh

hamba yang shalih,'Dan adalah aht menjadi sal<si terhadap mereka

selama aku berada di antara mereka 
-hingga-- 

Maha Biial<sana'."

Beliau bersabda, "Lalu dikataknn, 'Sesungguhnya mereka tetap,

lrembali ke belaknng (kofir)'."

oi # u-,i ; #)'o:'€d, ;:L :Jv -,94) i i' * **-
,:ri-,', *ht ,j* at J't-, Jv:Uv t,6,; i' gt "*.a

)r-;'Sr, *t J r-, r;-,ii',l^xa iG .ri it I i* r'r:#.i

.!6 W)oi'u'*i';\i ,Jui |f. i|** k\;t;
6527. Dari Abdillatr bin Mulaikah, dia berkata: Al Qasim bin

Muhammad bin Abi Bakar menceritakan kepadaku bahwa Aisyatr

pernah berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Kalian akan

dilrumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian

(telanjang) dan tidak berkhitan'. " Aisyatt lanjut berkata, "Lalu aku
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bertanya, 'Watrai Rasulullah, kaum laki-laki dan kaum p€,rempuan

bisa saling melihat?' Beliau menjawab, 'Perkara pada saat itu jauh

lebih berat daripada mereka memperhatiktn hal itu''"

;:rf;k'oi,s'r:>'J,iui,S G d,t*,iti j!' * *
l'-i; t-{J, ,yi i 6k oii:*i,Jv-r,uii tf-!r Jif

q .i iJu .t 
'uii 

tfijr #i''b:r t";k;ti;tp'J,jti'.3
"oi :t:;':'1-it,Fi'e. t;k'oi 1 r{ i\,r\ #'*r
;rLrr ttgA, fi eiict|^#PYl r*u-l'ajr

;Pt ))- u-a.,ti\l)t {-Ak \i ,2)<ti )?t + e:dt
-?'ui

6528. Dari Abdullatr, dia berkata "Kami sedangbersamaNabi

sAw di dalam sebuatr tenda bulat, lalu beliau uersaraa, 'Apalah

kalian rela menjadi seperempat penghuni surga?'Kami menjawab,

.Ya'. Beliau bertanya lags,'Apakah kalian rela menjadi sepertiga

penghuni surga?' Kami menjawab, 'Ya'. Beliau bertanya lagi,

'Apakah kalian rela menjadi setengah penghuni surga?' Kami

menjawab, 'Ya'. Beliau berkata lag, 'Demi Dzat yang iiwa
Muhammad di tangan-Nya, sungguh alat berharap kalian meniadi

setengah penghuni surga. Hal itu larena surga itu tidnk dimasuki

kecuali oleh jiwa yang muslim (pasrah). sedangkan petantpamaan

kalian di tengah-tengah ahli kesyirikan adalah laksana bulu putih

yang berada pada hrlit sapi iantan yang hitam, atau laksana bulu

hitam yang berada pada lailit sapiiantan yang merah''"
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?';- J;i- ,y J':i ,lu'rt-,: # '-,c.! 1o .
(oJ--P 

d.-t f
'(rt =!,;i ,itr i; uj id ,ti airT ,i:>1 yr$t

'€'o; U,:J'rr1 :6r\'u'& d;. cfi,i'* .:a;:'*,')

,at J?, U $rd .:;4'qiV ,y'u L?i ,i'-fr rL/i

,; elt,,Sv \q ,fi 6c; o"rl;;:s a;. )3V Y , L t-i r;1

.:*tri r'At Glat;:ars ;\i
6529. Dari Abu HurairalL batrwa Nabi SAW bersabda, "Yang

pertama kali dipanggil pada Hari Kiamat adalah Adam, lalu para

ketunnannya benrsaha melihat, lalu dikatakan, 'Ini bapak knlian,

Adam'. Adam qrun menyahut, 'Labbaik wa sa'daik!' Lalu Allah

berfirman, 'Keluarkan bagian Jahanam dari keturunanmu'- Adam

berlrata, 'Wahai Tuhanlat, berapa yang aht keluarkan?' Allah

berfirman,'Keluarkan sembilan puluh sembilan dari setiap serahts'."

Para sahabat beftata, "Watrai Rasulullatr, bila diarnbil dari kami

sebanyak sembilan puluh sembilan dari setiap seratus orang, lalu apa

yang tersisa pada kami?" Beliau bersabda, "sesungguhnya umatku di

antara umat-umat lainnya laftsana bulu putih yang berada pada sapi

j antan yang berwarna hitam."

Keterangan Hadits:

(Bab hari mantnia dileumpulkan). Al Qurttrubi berkata, "Hari

pengumpulan ini ada empat macam: Dua di dunia dan dua di akhirat.

pertama, yang t€rjadi di dunia, (a) seperti yang disebutkan di dalam

suratr Al Hasyr, yaitu firman Allah dalam surah Al Hasyr ayat2, 'ii

;iJr J;q ef->'u q., ff u ,irs i-;tt e?i ,51, (Dialah yang

mengeluarknn orang-orang kafir di antara ahli kitab dari lampung-

kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama), dan (b)

\, .u nlhi

i
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seperti yang disebutkan di antara tanda-tanda kiamat yang

diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Hudzaifah bin Asid

secara marfu , ?q ';'-i" # $t e ?i,t 4 taUt'tsl lsesungguhnya

Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga sebelumnya kalian melihat

sepuluh tanda). Juga dalam hadits Ibnu Umar Vanp dilvayatkan

Imam Ahmad dan Abu Ya'la secara marfii', 'HYg, ll-,F":r;L;r:
./df '6't:ibi:?i (Sebelum Hari Kiamat terjadi, ada api yang

keluar dari Hadhramaut lalu menggiring manusia). Di dalam hadits

ini disebutkan pula, lUu, '65b ,i'6I $:;ii r;i ltotu apa yang engkau

perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, "Hendaklah kalian

berada di Syam.') Dalam redaksi lainnya disebutkan, Ctjri ]tJ Ut;

fi,Sr,Jt .r,g' yi ytc f {n"Un api yang keluar dari dasar Edn

[salatr satu kota di Yamanl yang menggiring manusia ke padang

mahsyar)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, disebutkan dalam hadits Anas pada

judul masalatr Abdullatr bin Salam, ketika memeluk Islam, disebutkan,

*$t ;l9ft'u ,rgt'};,Ei abr!"sr yrTl Sii rl,i (Adapun tanda

pertama kiamat adalah api yang menghimpun manusia dari Masyriq

ke Maghrib). Saya telah mengisyaratkannya pada bab "Terbitnya

Matahari dari Tempat Terbenamnya-', dan batrwa hadits ini juga

disebutkan pada pembahasan tentang awal mula panciptaan. Selain

itu, disebutkan juga dalam hadits Abdullah bin Amr yang

diriwayatkan oleh Al Hakim secara marrtt', ,itit-:it ,Pl *")ti q
u; #'oF:rljv*'e; ffi,ys.*'# 4 ,?#t ;ti:#i
#jtJ.-;,2.j' O"'e:*',is;i',i, JrrS (Dibangkitkan api kepada

penduduk Masy"iq yang mengumpulkan merekn ke Maghrib. Api itu
tidur malam bersama mereka di mana mereka tidur malam, dan tidur

siang bersama mereka di mana mereka tidur siang. Ia mengombil apa

yang terjatuh dari mereka, dan tents menggiring mereka seperti
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menggiring unta yang linglung).

Hadits-hadits ini memang agak sulit digabungkaq namun sayir

melihat hal itu, yaitu bahwa keluarnya dari dasar Edn tidak menafikan

pengumpulan manusia dari Masyriq ke Maghrib. Ini adalah awal

keluarnya dari dasar Edn, setelatr api keluar, lalu menyebar ke seluruh

penjuru bumi. Yang dimaksud, q$t,S\ 9Ft',H,r-3rt'p},,5
(menghimpun manusia dari Masyriq ke Maghrib) adalah s@ara

umum, bukan khusus Masynq dan Maglrib, atau setelah api itu
menyebar. Yang pertama di kumpulkan adalah penduduk di belatran

Masynq. Hal ini ditegaskan bahwa fitnah-fitnah itu selalu bermula

dari Masyriq, seperti yang nanti akan dikemukakan pada pembahasan

tentang fitnah.

Sedangkan alasan manusia dihimpun ke Maghrib, karena letak

Syam bila dibanding dengan M*ynq, maka letalarya ada di Magftrib.

Kemungkinan juga kata "api" dalam hadits Anas adalah kiasan

tentang fitnah yang menyebar yang menimbulkan keburukan besar

dan mengobarkannya sebagaimana kobaran api, yang mana itu
bermula dari arah Timur hingga sebagian besamya hancur dan

menghimpunkan manusia dari belatran Timur ke Syam dan Mesir,

keduanya berada di wilayah Magtrib. Ini seperti yang banyak

disaksikan dari pasukan Mongol pada masa Jengiskhan dan

setelahnya. Sedangkan kata "api" pada hadits lairurya adatah api yang

sebenarnya.

Selanjutnya Al Qurthubi berkata, '?engumpulan ketiga adalah

pengumpulan orang-orang yang telah mati dari kuburan mereka dan

lainnya setelah semua dibangkitkan kembali untuk menuju te,mpat

pengumpulan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalarn surah Al Kahfi

ayat 47,l:rJi'& llrl, P erfp: (Dan Kami tamputkan seluruh

manusia, dan tidak Kami tinggallun seorang pun dari merekn).

Sedangkan pengumpulan keempat adalatr pengumpulan mereka ke

surga atau ke neraka."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang pertama bukan pengumpulan

tersendiri, karena maksudnya adalah mengumpulkan semua yang ada

saat itu, dan itu terjadi untuk satu golongan tertentu. Hal ini serupa

dengan ungkapan, "sekelompok orang keluar dari negerinya bukan

karena kehendaknya sendiri menuju Syam." Maksudnya, seperti yang

te{adi pada bani Umayyah di awal khilafah lbnu Az-Zubair, ia

meriwayatkan mereka dari Madinatr menuju ke aratr Syam, namun

tidak seorang pun yang menganggap itu sebagai hasyr (pengumpulan).

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan enam hadits, yaitu:

Pertama,'rf:? i>r, ,b (Melatui tiga jalan). Dalam riwayat

lmam Muslim disebutkan dengan redaksi, yir" (Tiga). Kata li+rjJr
adalah bentuk jarnak dari kata ",#-f, kadang dianggap sebagai kata

bentuk mudzaklrar dan kadang sebagai bentuk muannats.

'#tj')',Hti (Orang-orang yang berharap disertai

kecemasan). Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi, '+ri,

tanpa huruf wawu. Berdasarkan kedua riwayat ini, maka ini adalatr

cara yang pertama.

j* *?P i*.,*qti ii,t" rrx ; * vritt (Dua orang

di atas seekor unta, tiga orang di atas seekor unta, empat orang di

atas seekor unta, sepuluh orang di atas seekor unta\. Demikian

redaksi yang dicantumkan di sini, hanya kalimat pertama disebutkan

dengan huruf wawu. Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim dan Al
Ismaili disebutkan dengan huruf wawu pada sernua kalimatnya.

Berdasarkan kedua riwayat ini, maka ini adalah c:Lra yang kedua.

)rJr 'niSi.';'i,3t (Dan sisa merela difumpullean oleh api).

Maksudnya, api yang disebutkan dalam hadits Hudzaifah bin Asid.

Dalam salah satu hadits Imam Muslim disebutkan tanda-tanda

sebelum terjadinya kiamat, di antaranya adalatr terbitnya matatrari dari

tempat terbenamnya, dalam hadits ini disebutkan, '6 Cl'j3tl U; f:i
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.JrL3r yt; ple g (Tanda yang terakhir adalah api yang keluar dari

dasar Edn yang menghalau manusia). Sedangkan dalam riwayatnya

yang lain disebutkan dengan redaksi, AF ,)t u"Jt i* (Yang

mengusir manusia ke tempat penghimpunan mereka).

tl tiLt '*'e M (Api itu tidur siang bersama mereka di

mana pun mereka tidur siang...). Ini mengisyaratkan, bahwa api itu

senantiasa menyertai mereka hingga mencapai tempat penghimpunan,

dan inilah cara Yang ketiga.

Al Khaththabi berkata, "Pengumpulan ini sebelum terjadinya

kiamat, dimana manusia dikumpulkan ke Syarn dalam keadaan masih

hidup. Sedangkan pengumpulan dari kuburan ke tempat berdiri

berbeda dengan bentuk pengumpulan ini, karena pengumpulan ini ada

yang mengendarai unta dan saling bergantian, dan setelah mati adalatr

seperti yang disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas pada bab ini juga,

yaitu luJ'arri;L1, (Dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak

berpakaian dan dengan berjalan luki)."

Lebih jauh dia berkata, "Sabda beliau, iW y. * lti*
Ll 

-. 
(Dua orang di atas seekor unta, tiga orang di atas seekor

unta...). Maksudnya, mereka saling bergantian menunggangi seekor

unta, yang satu menunggang sedangkan yang lain berjalan, begitu

sebaliknya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, beliau tidak menyebutkan yang

lima, enam dan seterusnya hingga sepuluh, karena cukup dengan

menyebutkan jumlah tersebut. Tentang saling menunggang secara

bergiliran, ini belum bisa dipastikan karena mungkin di antara unta

ada yang diciptakan Allah memiliki kekuatan yang mampu

mengangkut banyak orang hingga sepuluh orang.

Al Hulaimi cenderung kepada pendapat yang menyatakan,

bahwa pengumpulan ini ketika mereka keluar dari kuburan, dan ini
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dinyatakan oleh Al Ghazali.

Al Ismaili berkata "Zhahir hadits Abu Hurairatr tampak

bertentang dengan hadits Ibnu Abbas tersebut yang menyebutkan

bahwa mereka dikumpulkxll {slern keadaan tidak beralas kaki, tidak

berpakaian, dan sambil berjalan kalci."

Untuk menggabungkan kedua riwayat tersebut, maka

pengumpulan itu lebih diartikan s€bag:ai kebangkitan, karena memang

terkait dengan itu, yaitu mengelualkan manusia dari kuburan dalam

keadaan tidak beralas kaki dan tidak berpakaian. Setelah itu, mereka

dihalau dan dikumpulkan di tempat berdiri untuk diperhitungkan

amalnya. Saat itulatr orang{mng bertakwa dikumpulkan dengan

mengendarai unta, semexntara laimrya keluar dari kuburan dengan

kondisi seperti yang disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas. Kondisi

mereka berbeda-beda hingga memcapai tempat berdiri seperti yang

disebutkan dalam hadits Abu Hrrairah. Hal ini ditegaskan oleh hadits

yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i dan Al Baihaqi dari hadits

Abu Dzar, g$l -;r* * *qlt'?'iiTfr.;-r,6r o( ,lo\liait'o{ar 4v
'#,r*j J'{<iy"ir'nii,ti tj,i,;t';Xtii,:;;;ti'cbt, frb L?
(Orang yang benar lagt dibenarkan fyahi Nabi SAIA tehh

menceritalan kepadalat, bahwa morutsis akan dikumpulkan pada Hari

Kiamat dalam tiga rombongan, yaitu: Rombongan orang-orang yang

mendapat makanan, berpakaian dan berkendaraan; Rombongan

orang-orang yang berjalan kaki; Dan rombongan yang diseret oleh

para malaikat pada wajah mereka)-

Dalam masalah ini, Iladh membenarkan pendapat Al
Khaththabi dan menguatkanrryra dengan hadits Hudzaifatr bin Asid,

dan dengan ucapan Nabi SAW di akhir hadits pertama pada bab ini,

bahwa api itu tidur siang, tidur malm, memasuki pagt dan memasuki

sore bersama merek4 karena sifat-sifat ini khusus di dunia.

Seorang pensyarah kitab Al Mashabih berkata,

"Memahaminya sebagai p€xrgxnpulan manusia dari kubur adalah
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lebih kuat karena beberapa alasan, yaitu:

l. Kata hasy'menurut syariat adalah pengumpulan manusia dari

kuburan ini selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya.

2. Pembagian yang disebutkan dalam hadits ini tidak tepat bila

dimaknai sebagai pengumpulan manusia ke negeri Syam,

karena orang yang berpindah seharusnya merasa senang, atau

terpaksa, atau kedua-duanya. Sementara bila hanya berupa

senang lagi terpaksa dan merupakan satu-satu jalan, maka hal

itu tidak mungkin.

3. Pengumpulan sisanya sebagaimana yang disebutkan, dan

penghalauan mereka oleh api menuju arah tersebut, serta

penyertaannya hingga tidak berpisah dengan mereka barang

sebentar. Hal ini tidak bisa kita nyatakan bahwa itu terjadi di

dunia, tanpa adanya dalil, karena tidak mungkin api bisa

menguasai para pelaku kejahatan di dunia.

4. Hadits ini sebagiannya saling menafsirkan sebagian lainnya.

Disebutkan dalam kitab Al Hisan, dari hadits Abu Hurairah

yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur lainnya, dari Ali
bin Zaid, dari Aus bin Abi Aus, dari Abu Hurairah, sib;*
'g.l.:t*i * wi.irurii( e ot4j.'#r5 ,lqqar (riga di atas

kendaraan, tiga orang berjalan dengan lwki mereka, dan tiga

[diseretJ di atas wajah mereka).

Menurut kami, pembagian yang disebutkan dalam hadits ini

serupa dengan pembagian yang terdapat pada tafsir suratr Al Waaqi'ah

ayatl,'';At qtfii &i @o" kamu menjadi tiga golongan). Jadi, sabda

beliau dalam hadits ini,'furi',fiti (Orang-orang yang berharap

disertai kecemasan), maksudnya adalah golongan awam kaum

mukminin yang mencampuradukkan antara amal shalih dan amal

buruk, sehingga mereka merasa takut dan berharap. Mereka takut

akibat keburukan perbuatan mereka, dan mereka berharap ra?rmat
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Allah dengan keimanan mereka. Mereka itu adalah golongan kanan.

Sabda beliau, Lifr sJb 9t-3tj (Dua orang di atas seelar

unta...) adalah orang-omng paling dahulu beriman. Mereka itulatl

golongan utama kaum mukminin yang dikumpulkan dengan

berkendaraan. Sedangkan sabda beliau, irJt'ni$i.'.;#i (Dan sisa

mereka dikumpulkan oleh api). Mereka ini adalah golongan kiri.
Golongan berkendaraan dari kalangan orang-orang yang paling datrulu

beriman dalam hadits ini bisa saja diangkut sekaligus, sebagai catatan

bahwa unta tersebut memang ciptaan Allah yang kuat mengangkut

bawaan yang tidak kuat diangkut oleh unta biasanya. Kemungkinan

juga maksudnya adalatr saling bergantian.

Al Khaththabi mengatakan, bahwa tidak disebutkannya satu

orang, untuk mengisyaratkan batrwa itu khusus bagi kalangan yang

lebih tinggi dari mereka, yaitu golongan para nabi. Dengan demikian,

tampak perbedaan antara para nabi dengan golongan yang lebih

datrulu beriman dalarn hal hewan tunggangan, sebagaimana halnya

perbedaan martabat mereka."

Ath-Thaibi kemudian menanggapi pernyataan tersebut dan

menguatkan pendapat Al Khaththabi, lalu dia menjawab alasan yang

pertama, bahwa dalilnya kuat, karena disebutkan dalam sejumlah

hadits tentang terjadinya pengumpulan manusia di dunia ke arah

Syam. Setelatr itu, dia menyebutkan hadits Hudzaifatr bin Asid yang

telah saya singgung di muka. Selain itu, hadits Muawiyah bin Haidah,

kakeknya Bahzbin Hakim, secara marfu'yang menyebutkan, ;ljl
&:*:t *,tir;tt J.')i t* ),;&-Jr n gx, 6,Jj,o\3")23i

(Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan -beliau l<emudian

menunjukkan tangannya l<e arah Syam-, sambil berjalan kaki,

berkendaraan, dan diseret pada wajah kalian.') Hadits ini

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dengan sanad yang

kuat. Juga hadits, 'tt ,At;] fUi i\'otit j6;i5 i;e'fi.i*'o,6a
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, i-:tA6 iliJltg l,l' i}*si,i*'ti "M,6tsti lr .rrli e,#-
rjr-i r-11 '# ,#j.rjr; ri1 '# 

- 
(Nanti, akan ada hijrah setelah

hijrah, dan manusia akan menyelesaikan ke tempat hiirahnya

Ibrahim. Di bumi tidak ada lagi manusia kecaali orang-orang jahat.

Merelra ditelan bumi merel<a dan dilampulkan oleh api bersama kera

dan babi. Api itu tidur malam bersama merel<n saat mereka tidur

malam, dan tidur siang bersama mereka saat mereka tidur siang).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan sanad-nya tidak ada

masalah.

Abdurrazzaq meriwayatkan riwayat dari An-Nu'man bin Al

Mwrdzir, dari Watrab bin Munabih, dia berkata, "Allah mengatakan

kepada tebing Baitul Maqdis, 'sungguh Aku akan meletakkan Arsy-

Ku di atas-Mu, dan sungguh Aku akan mengumpulkan makhluk-Ku

kepadamu'."

Dalam tafsir Ibnu Uyainatr dari Ibnu Abbas disebutkan,

"Barangsiapa meragukan batrwa pengumpulan itu terjadi di sini, yakni

di Syam, maka ia hendaknya membaca permulaan surah Al Hasyr.

Saat itu Rasulullah SAW bersbda kepada mereka, 'Keluarkan l<nlian'.

Mereka berkata, 'Kemana?' Beliau menjawab, 'Ke negeri tempat

pengumpulan'."

Hadits, J'J-i3 $-$;i3 fi ,rjri ..,r\ P,5 c:l:tb;'U")$ t?;,
;r3-Jrr, 

'€-J" 
'i6 tar (Nanti, akan keluar api dari Hadhramaut yang

mengumpulkan manusia. Para sahabat berknta, "Lalu apa yang

englrau perintahlran lcepada kami wahai Rasulullah?" Beliau

bersabda, "HendaHah lcalian berada di Syam.')

Setelah itu dia mengemukakan perbedaan pendapat, apakah

yang dimaksud dengan api itu adalah api yang sebenarnya atau hanya

sebagai kiasan tentang fitnah yang besar, seperti ungkapan, ,,ait iU

(api peperangan) lantaran begitu dahsyatnya kondisi dalam

peperangan, dan seperti yang difirmankan Allah dalam surah Al
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Maa'idatr ayat 64, ir r;ilL( ?:#.tiu: tfi\i v,t? 6"d"p mereka

menyalalrnn api peperangan, Allah memadamlcannya).

Yang jelas, yang dimaksud dengan "api" dalam hadits-hadits

ini bukanlatr api akhirat. Seandainya yang dimaksud itu adalatt

sebagaimana yang dinyatakan oleh orang yang menafikan sebagai

peristiwa di duniq tentu redaksinya berbunyi: Dan sisanya

dikumpulkan menuju api. Kata al hasyr (penghirnpunan) digabungkan

kepada kata an-naar (api), karena api itu yang m€ngumpulkan

manusia, dan menelan or:lng yang berpaling dari penggiringanny4

seperti yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairatr dari riwayat Ali
binZaidyang diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya

Anggapan yang menyatakan batrwa api itu hanya sebagai

kiasan tentang fitnatr, maka penisbatan kala al hasyr (pengumpulan)

kepada an-naar (api) adalatr penisbatan sababiyyah, seolaholah api

itu menyebar ke segala aratr, sedangkan di arah Syam lebih ringan

daripada tempat lainnya. Maka setiap orang yang mengetatrui

bertambatr besarnya api di tempatnya ingin segera pindatr ke tempat

yang tidak besar apiny4 hingga perpindatran itu terkonsenhasi ke

Syam.

Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa keduanya dapat

digabungkan, yaitu dimaknai sebagai hakikat yang keluar dari dasar

Edn (sebuah kota di Yaman), dan sebagai kiasan, yaitu fitnah, karena

tidak ada kontradiksi antara keduanya. Mernahami sesuai arti yang

sebenarnya dikuatkan oleh zhatrir hadits terakhir,

Jawaban terhadap alasan kedua batrwa pembagian yang

disebutkan dalam ayat-ayat surah Al Waaqi'ah tidak berkonsekuensi

pembagian yang disebutkan dalam hadits ini. Karena yang dimaksud

dalam hadits ini adalah selamat dari fihah. Oleh karena itq orang

yang dapat memanfaatkan kesempatan itq maka dia mendapatkan

kendaraan dan perbekalan, karena mengharapkan rya yang hendak

disongsongnya dan mencemaskan apa yang ditinggalkannya- Mereka
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itulah golongan pertama yang disebutkan dalam hadits ini. Sedangkan

orang yang menunda-nunda hingga jumlah kendaraan berkurang dan

tidak dapat menampung banyak orang, maka mereka menaiki

kendaraan secara bersamaan, sehingga ada dua orang yang

menggunakan seekor unta, dan ada juga tiga orang. Kemungkinan

j uga mereka mengendarainya secara bersama-sama.

Jika ada empat orang, maka kemungkinannya adalah mereka

menaikinya secara bergantian, tapi bisa juga langsung bersama-sama

jika tubuh mereka ringan atau anak-anak. Sedangkan jika jumlah

mereka sepuluh orang, maka kemungkinan besar mereka menaiki

secara bergantian. Kemudian beliau tidak menyebutkan yang lebih

dari itu, untuk mengisyaratkan bahwa itu adalah jumlah maksimal.

Selain itu, beliau tidak menyebutkan jumlah antara empat hingga

sepuluh, karena untuk meringkas agar mudah dipahami. Mereka inilah

golongan kedua yang disebutkan dalam hadits ini.

Adapun golongan ketiga diungkapkan oleh sabda beliau, ]1*i
':6r'ni$;. (Sisa merelea dikumpulkan oleh api). Hal ini mengisyaratkan

bahwa mereka tidak mampu menemukan kendaraan untuk dinaiki.

Dalam hadits ini tidak ada penjelasan tentang perihal mereka.

Kemungkinan mereka berjalan kaki, atau melarikan diri dari api yang

menghimpun mereka. Ini ditegaskan oleh redaksi di akhir hadits Abu

Dzar yang telatr saya singgung saat membahas pendapat yang

menyelisihi ini, di dalamnya disebutkan bahwa para sahabat

menanyakan sebab mereka berjalan, maka beliau menjawab, lit' 
"J'^-;rl$ z-i;-;^st ,4 &:jt'01.,;- ,f 'sti 

dfi-I ,sL ,+fur 
ja iiri

'*-;iit r'5 9J* tu.. (Allah menurunkan penyakit kepada binatang

tunggangan sehingga tidak ditemukan lagi tunggangan yang tumbuh

normal sehingga dapat ditunggangi, sampai-sampai ada orang yang

memberilran kebunnya yang indah untuk ditukar dengan kendaraan

bersekedup). Maksudnya, membeli unta yang cukup usia agar bisa
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membawanya di atas sekedup dengan kebun yang bagus. Hal ini
karena lokasi yang hendak ditinggalkan itu tidak lagi bernilai, dan

nilai tunggangan yang dapat mengantarkannya kepada tujuannya.

Ini cocok dengan kondisi dunia dan cukup menegaskan

pendapat Al Khaththabi serta sesuai dengan hadits bab ini, yakni dari

kitab Al Mashabih,bahwa sabda beliau, 'Hr:'i-.)ts 
frJ U

(Rombongan orang-orang yang mendapat makanan, berpakaian dan

berkendaraan) sesuai dengan sabda beliau, qrt'q\ (Orang-orang

yang berharap disertai kecemasan), dan sabda beliau, O't'-":-7rl
(Rombongan orang-orang yang berjalan knki) sesuai dengan

golongan yang saling bergantian menunggangi seekor unta, karena

ada sifat berjalan pada mereka, adapun golongan yang dihimpunkan

oleh api adalatr mereka yang diseret oleh para malaikat.

Jawaban terhadap alasan ketiga, bahwa yang dimaksud dengan

api dalam hadits ini bukanlatr api akhirat, tetapi api yang keluar di
dunia. Nabi SAW memperingatkan keluamya api itu, dan pada hadits-

hadits lainnya beliau menyebutkan tentang apa yang harus dilakukan

bila api itu keluar.

Jawaban terhadap alasan keempat, bahwa hadits Abu Hurairah

dari riwayat Ali bin Zaid,, walaupun dha'if, tapi tidak bertentangan

dengan hadits bab ini, karena redaksinya sesuai dengan hadits Abu

Dzar. Selain itu, pada hadits Abu Dzar, redaksi yang menunjukkan

bahwa itu terjadi di dunia, bukan setelah pembangkitan kembali di
padang mahsyar ke tempat berdiri. Sebab di sana nanti tidak ada

hakikat dan tidak ada penyakit yang menimpa binatang yang dijadikan
kendaraan dan mengurangi populasinya. Disebutkan juga dalam hadits

Ali bin Zaid yarrg diriwayatkan oleh Ahmad itu, bahwa mereka

melindungi wajah mereka dari setiap lekukan dan duri, padahal telah

disebutkan bahwa bumi tempat berdiri nanti adalatr bumi yang datar,

tidak berlekuk, tidak ada tonjolan dan tidak ada duri.

SI2 - FATHUL BAARI



Ath-Thaibi mengisyaratkan bahwa yang lebih utama adalah

memaknai hadits Ali bin Zaid sebagai hadits yang menjelaskan

tentang orang-orang yang dihimpun di tempat berdiri ke tempat

menetap, yaitu ke surga atau ke neraka, dan yang dimaksud dengan

para penunggang kendaraan adalah orang-orang yang bertakwa.

Mereka itulah yang dimaksud oleh firman Allah dalam surah Maryam

ayat 85, ,:--\ ,:,-lr jt #t 't:# 
?'r" (IngatlahJ hari [ketikal Kami

mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Yang Maha Pemurah

sebagai perutusan yang terhormat). Maksudnya, dengan berkendaraan

seperti yang telah dikemukakan pada tafsir surah Maryam.

Di samping itu, Ath-Thabari meriwayatkan dari Ali tentang

penafsiran ayat ini, dia berkata, "Sungguh, demi Allah, utusan yang

terhormat tidak dihimpun dengan berjalan kaki dan tidak dihalau

dengan penggiringan, tetapi mereka didatangkan dengan mengendarai

unta yang manusia tidak pernah melihat yang seperti itu, di atasnya

sekedup yang terbuat dari emas dan tali kendalinya bertatahkan

permata. Mereka mengendarinya hingga mencapai pintu-pintu surga.

Yang dimaksud dengan unta ini adalah kendaraan cepat mereka yang

mengantarkan mereka ke negeri yang mulia, seperti yang biasa

dilakukan terhadap para utusan orang terhormat yang akan menghadap

para raja."

Dia berkata, "Sangat tidak mungkin untuk dikatakan bahwa

utusan Allah datang sepuluh orang yang semuanya mengendari seekor

unta atau saling bergantian. Mengenai hal ini, Abu Hurairah telatr

meriwayatkan prihal manusia saat dikumpulkan ke arah negeri

penghimpunan ketika dunia menjadi kacau, yaitu mereka menjadi tiga

golongan, dan juga tentang prihal manusia saat dikumpulkan ke

tempat tinggal terakhir."

Sampai di sini perkataan Ath-Thaibi yang menjawab alasan-

alasan tadi secara ringkas dan cukup jelas dengan sedikit tambahan.

Tapi telatr saya kemukakan, hadits Abu Hurairah dari riwayat Ali bin
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Zaid bukan mengenai penghimpunan manusia dari tempat berdiri ke

tempat teral,r*rir.

Kemudian dia menutup perkataanny4 "Ini yang terpikirkan

olehku sebagai ijtihad. Kemudian aku melihat dalam Shahih Bukhari

pada bab penghimpun^rr,A* 9rs tb'*tit ?ilrit';;,J-(Pada Hari

Kiamat nanti manusia akan dihimpun melalui tiga cara). Maka dari

situ aku tahu, bahwa pendapat yang dianut oleh At-Turbisyti adalah

yang benar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya belum menemukan satu jalur

pun di antara jalur-jalur periwayatan hadits yang diriwayatkan oleh

Imam Bukhari ini menyebutkan redaksi, yq ?i(pada Hari Kiamat),

baik dalam kitab Shahih-nya maupun lainnya. Demikian juga dalam

riwayat Muslim, Al Ismaili dan lainnya" dalam redaksinya tidak

mencantumkan redaksi,;r4lr p:i- @ada Hari Kiamaf). Sementara

dalam hadits Abu Dzar yang telatr saya singgung tadi, jelas

mengandung penakwilan bahwa maksudnya adalah Hari Kiamat

terjadi setelah itu. Hal ini jelas ditunjukkan oleh lafazhnya yang

menyatakan berkurangnya binatang tunggangan dan terjadinya

penyakit yang menimpa binatang tunggangan, dan orang berani

membeli satu sekedup yang baik dengan kebun yang bagus.

Ini sangat jelas menunjukkan bahwa itu merupakan keadaan

dunia, bukan setelah kebangkitan.

Al Baihaqi mengemukakan dua kemungkinan mengenai hadits

ini, dia berkata, "Sabda beliau, 'Hti (Orang-orang yang berharap),

kemungkinan mengisyaratkan kepada golongan yang baik, dan sabda

beliau, 'rbtt (orang-orang yang cemas) mengisyaratkan kepada

golongan yang mencampuradukkan kebaikan dengan keburukan, yaitu

orang yang merasakan takut dan juga berharap, sedangkan orang-

orang yang dihimpun oleh api adalatr orang-oftlng kafir."

Pendapat ini ditanggapi, bahwa dia melewatkan sabda beliau,
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Lt fr. sJb Ot30 (Dua orang di atas seekor unta ...). Lalu dijawab,

bahwa harapan dan kecemasan adalatr dua sifat yang dimiliki kedua

golongan ini, yaitu golongan yang baik dan golongan yang

mencampuradukkan kebaikan dengan keburukan. Keduanya dihimpun

dengan cara dua orang di atas seekor unta, dan seterusnya.

Al Baihaqi berkata, "Kemungkinan juga itu terjadi saat

penghimpunan mereka ke surga."

Kemudian setelah mengemukakan hadits Abu Dzar, dia

berkata, "Kemungkinan yang dimaksud dengan golongan pertama

adalah orang-orang yang baik, golongan kedua adalah orang-orang

yang mencampuradukkan kebaikan dengan keburukan, sehingga

mereka berjalan kaki, sedangkan orang-orang yang baik, mereka

berkendaraan. Sementara orang-orang kafir, sebagian dari mereka

lebih menderita dari sebagian lainnya. Mereka ada yang diseret pada

wajatr mereka, ada juga yang berjalan bersama orang-orang fasik yang

dikehendaki Allah saat dihimpun ke tempat berdiri. Yang dimaksud

dengan tunggangan adalatr binatang tunggangan yang dihidupkan

Allah setelah mati, lalu dinaiki oleh orang-orang baik dan siapa pun

yang dikehendaki Allah. Allah menimpakan penyakit pada bintang

tunggangan lainnya sehingga ada segolongan manusia dari kalangan

orang-orang yang mencampuradukkan kebaikan dengan keburukan

tidak memperoleh hewan tunggangan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, cukup jelas kelemahan penakwilan

ini, karena di akhir haditsnya disebutkan , '6i7lt rtF #.,y jt'ol

9)Hur(Sampai-sampai ada orang yang memberikan kebunnya yang

indah untuk ditukar dengan kendaraan). Dari mana orang-orang yang

dibangkitkan setelah mati dalam keadaan tidak berpakaian dan tidak

beralas kaki mendapatkan kebun-kebun sehingga bisa ditukar dengan

hewan tunggangan? Pendapat yang kuat adalatr pendapat yang telatt

dikemukakan sebelumnya. Selain itu, sangat jauh dari kemungkinan

terjadinya penggiringan ke surga dengan saling bergantian dengan
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menunggang unta. Jadi, semua ini terjadi sebelum kebangkitan.

Kedua, ^)ij ttl grn o seorang laki-laki). saya belum

menemukan nama pria tersebut.

*i dt l.Sir';i,i-,!t ,i { , jd (Seorang pria bertrota,

"Wahai Nabi Allah, orang kafir dihimpun pada wajahnya.') Seolah-

olah ini adalah kalimat tanya yang kata tanyanya tidak disebutkan
secara redaksional. Dalam sejumlatr naskah disebutkan dengan

redaksi, '#i-',-t-S (Bagaimana dihimpun?). Demikian juga yang

disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dan lainnya.

Kata .f1u3t (orang kafir) adalah nama jenis yang mencakup

semuanya. Hal ini ditegaskan oleh firman Allah dalam surah Al
Furqaan ayat 34, tr d|e:*t * oi:p;" s-jir (Orans-orans yang

dihimpun ke neraka Jahanam dengan diseret di atas mukanya) dart

firman-Nya dalam surah Al Israa' ayat 97, qb *qt ?;- i:Fi
q e'*i lOan Kami akan mengumpulknn mereka pada Hari

Kiamat [diseretJ atas muka mereka dalam lceadaan buta).

Pada Pembahasan tentang tafsir telatr dikemukakan, bahwa Al
Hakim meriwayatkannya dari jalur lainnya, dari Anas dengan redaksi,
tte';i ,P tfit Fi'J}j" ci.{ (Bagaimana ahli neraka dihimpun pada

wajah mereka?)

ft lt.':.i( ,S$t Ai (Bukankah Dzat yang berkuasa membuatnya

berjalan ...). Secara zhahir, maksud berjalan disini adalah berjalan
dalam arti yang sebenarnya, karena itulah mereka merasa aneh
sehingga menanyakan bagaimana sifatnya. Sebagian ahli tafsir
mengatakan, bahwa itu hanyalah perumpamaan, dan itu seperti halnya
firman Allah dalam surah Al Mulk ayat22, *t ,-b 9,.1 ,#"#i,
i-f ,#-,il aSi (Maka apakah orang yang berjalan terbalik di atas

mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk atauknh orang yang
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berjalan tegap di atas jalan yang lurus).

Mujatrid berkata, "Ini seperti perumpamaan orang yang

beriman dengan orang kafir."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penafsiran Mujahid pada ayat ini

semestinya berlaku pula pada ayat lainnya. Jawaban yang berasal dari

Nabi SAW sudah cukup jelas, bahwa itu adalah berjalan dalam arti

yang sebenarnya.

--r._tt"'u3; g'el.5Ji :6-rt-3 )wi (Qatadah berkata, "Tentu, demi

kemuliaan Tuhan kami.") Redaksi ini diriwayatkan secara maushul

dengan sanad tersebut. Hikmah penghimpunan orang kafir pada

wajahnya batrwa dia disiksa karena tidak bersujud kepada Allah

sewaktu di dunia, yaitu diseret dengan wajah ke tanah pada Hari

Kiamat untuk menunjukkan betapa hinanya orang kafir, dimana

wajatrnya berfungsi sebagai tangannya, dan kakinya untuk

menghindarkan hal-hal yang dapat menyakiti.

Ketiga, hadits ini disebutkan dari dua jalur dari Sa'id bin

Jubair.

'1,;t r:ii?sp l, 
'J?t|i* 

(Alat mendengar Rasulullah

SAn. Qutaibatr menarnbatrkan dalam riwayatnya, ;4t ,Jt 
".h'!J-

(Beliau berHtutbah di atas mimbar). Kemungkinan ini adalah letak

ratrasia pencantuman riwayat Qutaibah setelah riwayat Ali bin Al
Madini.

&r l>r, g3Il (Sesungguhnya kalian akan berjumpa dengan

Altah). Maksudnya, di tempat berdiri setelah kebangkitan.

iitj, (Dalam lreadaan tidak beratas traki). Kata ini adalatr

bentuk jarnat dari kata jrl-j, yakni tidak mengenakan sepatu atau

sandal. Dalam riwayat Qutaibatr, saya tidak melihat lafazh i''t ''

(berjalan ftah) disebutkan. I-afa^ ini disebutkan dalam riwayat Imam
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Muslim darinya dan dari yang lainnya, namun dalam riwayat mereka

tidak menyebutkan redaksi, -J1Jrt & (Di atas mimbar)

Kemudian di bagran akhir riwayat Ali bin Al Madini

disebutkan, ft ori:,'Swi lSujyan berkata...), diriwayatkan secara

maushul seperti hadits sebelumnya, dan tidak benar orang yang

mengatakan bahwa riwayat ini mu'allaq pada Sufuan bin Uyainah.

P, * h' .& 4t n'^i* ,ri? ;.t'tti'.ti'i Q rii Qni di antara

hal yang kami anggap bahwa lbnu Abbas mendengarnya dari Nabi

SAn. Maksudny4 Ibnu Abbas termasuk sahabat yang banyak

menyampaikan hadits, hanya saja ia banyak menceritakan secara

mursal apa yang didengamya dari para pemuka satrabat tanpa

menyebutkan perantaranya. Kadang dia menyebutkan nama

perantarannya secara jelas, dan kadang tanpa menyebutkan n:una,

seperti yang dikatakannya mengenai waktu-waktu yang dimakuhkan

untuk shalat, 'fiL A;, e5"ri ,t:b; lel Ayo (Orang-orang yang

diridhai yang mana Umar adalah yang paling aht ridhai

menceritakan kepadalru). Sedangkan hadits yang dia nyatakan

mendengar secara langsung sangat sedikit. Oleh karena itu, para ahli

hadits menyorotinya, seperti yang diriwayatkan dari Muhammad bin

Ja'far Ghundar, bahwa hadits-hadits yang dinyatakan Ibnu Abbas

bahwa dia mendengarnya dari Nabi SAW ada sepuluh.

Diriwayatkan dari Yahya bin Ma'in dan Abu Daud, penulis

kitab As-Sunan, bahwa jumlahnya ada sembilan. Sementara Al
Ghazali menyatakan dalam kitab Al Mustashfa yang kemudian ditiru

oleh sejumlah ulama setelahnya, dia berkata, "Ibnu Abbas tidak

pernah mendengar hadits secara langsung dari Nabi SAW kecuali

empat hadits saja."

Salah seorang guru kami berkata, "Ia mendengar dari Nabi

SAW kurang dari dua puluh hadits yangshahih."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya telah mencermatinya dengan
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cara menghimpunnya, dan jumlahnya mencapai empat puluh hadits, di
antaranya ada yang shahih dan ada yang hasan, tidak termasuk yang

dha'if Selain itu, bisa lebih dari itu jika ditambah dengan hadits yang

dihukumi seperti mendengar, yaitu seperti menceritakan dilakukannya

sesuatu yang dia saksikan, yang mana hal itu dihadiri oleh Nabi SAW.

Tampaknya, Al Ghazali terhalang oleh apa yang mereka katakan,

bahwa Abu Al Aliyah mendengamya dari Ibnu Abbas, dan dikatakan

bahwa itu ada lima, dan ada juga yang mengatakan empat.

Pada jalur kedua disebutkan ,'JX- Pi # in' up H' g itt
(Nabi SAW berdiri di hadapan kami menyampaikan khutbaft). Dalam

riwayat Imam Muslim disebutkan dengan redaksi, i-b/r:u.
(Menyampaikan nasihat) sebagai ganti redaksi ij*{ (Menyampaikan

khutbah).Ia meriwayatkannya dari Muhammad bin Basysyar, gurunya

Imam Bukhari dalam hadits ini. Di dalam sanad-nya terdapat

Muhammad bin Al Mutsanna. Ia berkata, "Lafazh ini adalatr lafazh Al
Mutsanna." Keduanya berkata, 'Muhammad bin Ja'far menceritakan

kepada kami," dengan sanad-nya yang disebutkan di sini. Begitu juga

yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Muhammad bin Ja'far.

'31:JG (Lalu beliau bersabda, "sesungguhnya kalian.')

Ibnu Al Mutsanna menambahkan redaksi, 3l lu3r r# U (Wahai

Manusia, sesungguhnya kalian).

Oi:*,; (Akan dihimpun). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan dengan redaksi, Oi;t*; (Dihimpun). Redaksi ini juga

diriwayatkan oleh Ibnu Al Mutsanna.

;U, (Dalam keadaan tidak beralas l@ki). Dalam riwayatnya

juga tidak disebutkan redaksi, ii;L gerialan luki).

|r* (Tidak berpakaian). Al Baihaqi berkata, "Disebutkan

dalam hadits Abu Sa'id, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan
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dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, bahwa ketika hampir meninggal, dia

minta diambilkan pakaian baru, lalu mengenakannya dan berkata:

w o"i- dt ,F. e"rtLt4,'ol,Jt pt *o h, ,p ,#,'c,i.,.-, (Aku

mendengar Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya mayat akan

dibangkitlran dengan pakaian yang dia kenaknn saat meninggal.")

Bila digabungkan dengan hadits ini, berarti sebagian mereka dihimpun

dalam keadaan tidak berpakaian dan sebagian lainnya berpakaian.

Atau semuanya tidak berpakaian, kemudian dikenakan pakaian kepada

para nabi, dan yang pertama kali dikenakan pakaian adalah Ibrahim

AS. Atau mereka keluar dari kubur dengan pakaian yang mereka

kenakan saat mereka mati, kemudian saat mulai dihimpun pakaian itu

berguguran dari mereka, sehingga mereka dihimpun dalam keadaan

tidak berpakaian. Orang yang pertama kali dikenakan pakaian adalah

Ibrahim."

Sebagian orang memahami hadits Abu Sa'id sebagai hadits

tentang orang-orang yang mati syahid, karena mereka adalah orang-

orang yang beliau perintahkan untuk dikuburkan dengan pakaiannya.

Dengan demikian, kemungkinan Abu Sa'id mendengarnya terkait

dengan orang yang mati syahid, lalu diartikannya secara umum. Di
antara yang mengartikannya secara umum adalah Mu'adz bin Jabal.

Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan riwayat d:"g* sanad yang hasan

dari Amr bin Al Aswad, dia berkata : u9'c.:K ,qr';6 ,fr i sr;|ii 6::

W o:J:#- *y ,€*; ottsi ft'*i iJt|s ,lr* 7$.6ami menguburkan

ibunya Mu'adz bin Jabal, lalu dia memerintahkan hingga mayat itu
pun dikafoni dengan pakaian baru, lantas dia berknta, "Baguskanlah

knfan orang-orang yang mati di antara kalian, karena sesungguhnya

mereka akan dibangkitkan dengan pakaian tersebut.")

Sebagian ulama memaknainya sebagai amal, dan memaknai

pakaian itu sebagai amal. Ini seperti halnya firman Allah dalam surah

Al A'raaf ayat 26,? 4; aji!)t Als (Oo" palaian takwa itulah yang
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baik) dan firman-Nya dalam surah Al Muddatstsir ayat 4,';E W.Vl

(Dan palrnianmu bersihkanlafr). Menurut salah satu pendapat, yaitu

pendapat Qatadah, dia berkata, 'Maknanya, dan amalmu

ikhlaskanlah."

Pendapat ini dikuatkan oleh hadits Jabir yang diriwayatkan

secara marfu', & o6 6 db * ,y',14- lS"tiop hamba dibangkitkan

dengan pakaian yang dikenakannya saat dia meninggal). Hadits ini
diriwayatkan oleh Muslim. Juga, hadits Fadhalah bin Ubaid yang

menyebutkan,lrJ)r i;L#b|4. #.fit ya e tir, ,*'o6 U
(Barangsiapa mati pada salah satu martabat ini, maka dia akan

dibangkitkan dengannya pada Hari Kiamat nanti). Hadits ini
diriwayatkan oleh Ahmad.

Sementara Al Qurthubi menguatkan pemaknaan dengan

zhatrirnya khabar, dan menguatkannya dengan firman Allah, U*U,t
,:; J:tiidi, c3 cstj (Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami

sendiri-sendiri sebagaimana Kami ciptakan pada mulanya). Dan

fi rman-Nya, o:ti:t-.li ttU r;? lsebagaimana Di a t el ah m encipt akan

kamu pada permulaan [demikian pulalahJ kamu akan kembali
kepada-Nya). Itulah yang diisyaratkan pada hadits bab ini dengan

menyebutkan firman Allah dalam surah Al Anbiyaa' ayat 104, SlU. US

e:r4 * ,:if (Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama

begitulah Kami akan mengulanginya) setelatr beliau bersabda" 'Atj'at;L

\"P (Dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan tidak

berkhitan).

Ia juga berkata, "Jadi, yang ditunjukkan oleh hadits Abu Sa'id
adalah mengenai para syuhada, karena mereka dikuburkan dengan

pakaian mereka, lalu dibangkitkan dengan pakaian itu untuk
membedakan mereka dari yang lainnya." Demikian juga pendapat

yang dinukil oleh Ibnu Abdil Barr dari banyak ulama.
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Kemudian bila dicermati, sesungguhnya di alam dunia,

pakaian merupakan hart4 sedangkan di akhirat tidak ada harta yang

dahulunya dimiliki di dunia Selain itu, yang dapat melindungi

manusia dari apa yang tidak disukainya di akhirat adalah pahala amal

kebaikan atau rahmat dari Allah, sementara pakaian dunia tidak berarti

apa-apa. Demikianpendapat yang dikatakan oleh Al Hulaimi.

Sementara itu Al Ghazali berpendapat dengan zhahir hadits

Abu Sa'id, dan dia pun mengemukakannya dengan tambahan yang

saya tidak temukan asalnya, yartu: ir j ;\i i6t qtki e'# }J;lby
(Karena sesungguhnya umatlcu akan dibangkitl<nn dengan knfan-kafan

merela, sedangkan seluruh umat fdibangkitkan dalam keadaanJ

telanjang).

Al Qurthubi berkata 'Tika riwayat ini akurat, maka ini
diartikan bagr para syuhada dari kalangan umat Islam, sehingga

dengan demikian hadits-hadits ini tidak saling bertentangan."

fata f--i adalah bentuk jarnak dart J:*i, artinya tidak

berkhitan. Kata ini diarnbil dari'l_5?'4.g, (orang yang masih ada

ghurlah-nya), yaitu kulit yang biasa dipotong dari kemaluan laki-laki
ketika khitan.

Abu Hilal Al Askari berkata, "Hrlr:.tf lam tidak berpadu dengan

ra'dalam satu kata kecuati pada empat kata, yaitu; .1]f lnama sebuah

gunung), J.tj (nama binatang), J7 (suatu jenis bebatuan), dan UAt.
Kemudian ditemukan dua kata lainnya, yaifi Jf (anaknya isteri) dan

*$-iJt J:F. (yagmengitari leher ayam jantan). Jadi, semuanya ada

enam."

Ibnu Abdil Barr berkata "Manusia dihimpun dalam keadaan

telanjang (tidak berpakaian), dan setiap anggota tubuhnya seperti

ketika ia dilatrirkan" sehingga orang yang anggota tubuhnya pernah

terpotong akan dikembalikan seperti semul4 termasuk kulit kemaluan
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yang dipotong ketika khitan."

Abu Al Wafa' bin Aqil berkata, "Ketika bagran itu mereka

hilangkan sewaktu di dunia sehingga menjadi lebih halus, lalu Allalt

mengembalikannya agar merasakan manisnya karunia-Nya'"

Lili .iii ,y',S"tt ulu.G (Sebagaimana Kami telah memulai

penciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya-).Ibnu Al

Mutsanna menyebutkan ayat ini hingga 'ib' i (Yang alan

melalcsanakannya).lni seperti firman-Nya dalam surah Al A'raaf ayat

29, o\i'ri,3 {iS. G (Sebagaimana Dia telah menciptaknn kamu pada

permulaan [demikian pulalah] lwmu aknn kembali kepada-Nya), dan

firman-Nya dalam surah Al An'aam ayat94, v;Jf aSrj'f&'fft

,:;'J\iidi" (Dan sesungguhnya l<amu datang kepada kami sendiri-

sendiri sebagaimana Kami ciptaknn pada mulanyc). Selain itu, dalam

hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya

disebutkan dengan redaksi, tii.6 itlivl dJrSt'f;.i- (Manusia alan

dikumpulkan dalam keadaan telanjang dan tidak berlchitan

sebagaimana mereka pertama kali diciptakan\.

J)i$ A?.\a;rijr tr",#.i-,;t-st Slti olt (Dan sesungguhnya

manusia pertama yang dikenakan pakaian kepadanya pada Hari

Kiamat adalah lbrahim Al Khalil). Sebagian keterangan tentang ini

telah dikemukakan pada pembahasan tentang cerita para nabi-

Al Qurthubi d,alay Syarh Muslim berkata, "Mungkin yang

dimaksud dengan jql,SJr (manusia) di sini adalah selain Nabi kita

SAW, jadi beliau tidak termasuk keumuman khithab beliau sendiri."

Muridnya, yakni A1 Qurthubi juga menanggapinya dalam kitab

At-Tadzkirah, "Ini pendapat yang bagus seandainya tidak ada hadits

yang berasal dari Ali, yakni yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Mubarak

dalam kitab Az-Zuhd darljalur Abdullah bin Al Harits, dari Ali, dia
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berkata: "r-:A #J-"j ,il$il:.1' + l'Jft y,$ ?'i r;EJ"'i J:ri

l?, # *i*fu Pi rr h' ,i* lorrrg pertama yang dikenakan

pakaian pada Hari Kiamat adalah Khalilullah AS [IbrahimJ dengan

dua jubah. Kemudian dikenakan kepada Muhammad SAW pakaian

Habarah dari sebelah kanan Arty).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian pendapat yang

dikemukakannya secara ringkas dan mauquf. Abu Ya'la
meriwayatkannya secara panjang lebar, dan diriwayatkan juga oleh Al
Baihaqi dari jalur lbnu Abbas yang menyerupai hadits bab dengan

tambahan,J€{,ii-t,Hr'u ilr.r:.3;,pr] \#, b r;..*-'i J:rit

,ii- i ,:H'q ?i6-r iij, 'u'ai, 
"s'6 s,ci- i #' ,f;* ci4

l,.jjl ,"--t *s ,,i/rt 9L & ii-!,f\(Manusia pertama yang

dikenalran pakaian dari surga adalah lbrahim, dikenakan kepadanya

palcaian dari surga dan disodorkan kepadanya sebuah larsi, lalu
ditempatlan di sebelah kanan Arsy. Setelah itu aku didatanglwn lalu
dikenakan pakaian kepadaht dari surga yang tidak pernah seorang

manusia pun berdiri di hadapannya. Kemudian didatangkan sebuah

lrursi, lalu ditempatkan pada kaki Arsy yang posisinya di sebelah

kanan Arsy). Dalam Mursal Ubaid bin Umair yang diriwayatkan oleh

Ja'far Al Firyabi disebutkan, ,s)i fi ,jr; ?nt [* ,ir;ir;1.'u'rlt';;,J-

;3 ',; Jit'4 ,:fi|tl'e,;t & e$r-i ,fiir? luanusia atran

dilrumpulkan dalam lceadaan tidak beralas kaki dan tidak berpakaian,

lalu Allah Ta'ala berfirman, "Mengapa Alar melihat kekasih-Ku tidak
berpakaian?" Maka lbrahim pun dilcenakan pakaian putih kepadanya,

dan dialah yang pertama lcali dikcnalcan pakaian kepadanya)."

Ada yang mengatakan, bahwa hikmah Ibrahim yang pertama

kali dikenakan pakaian kepadanya, karena pakaiannya ditanggalkan

ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Ada juga yang mengatakan

karena beliau pertama kali mencontohkan menutup aurat dengan

mengenakan celana. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu karena di

5,24 - FATHUL BAARI



bumi tidak ada manusia yang lebih takut kepada Allah daripada

beliau. Oleh karena itu, pakaian diberikan dengan segera kepadanya

agar hatinya tenteram. Inilah pendapat yang dipilih oleh Al Hulaimi,

sedangkan Al Qurthubi memilih pendapat yang pertama.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Mandah meriwayatkan dari

hadits Haidah secara marrtt', dia berkata, ,iitr jf ,etl.t r;.SJ-'i J\i
'di )i'^ i fjt irtS' il4 r# trsi (Manusia pertama dikenakan

paknian adalah lbrahim. Allah berfirman, "Kenaknnlah pakaian

kepada keknsih-Ku agar hari ini manusia mengetahui keutamaannya

atas mereka. "). Keterangan mengenai hal ini telah dipaparkan pada

bab "Ibrahim" dalam pembahasan tentang awal mula penciptaan, dan

bahwa pengkhususan Ibrahim sebagai manusia pertama yang

dikenakan pakaian tidak berarti secara mutlak beliau lebih mulia

daripada Nabi kita SAW. Bahkan menurut hemat saya, kemungkinan

Nabi kita SAW keluar dari kuburnya dengan mengenakan pakaian

yang dikenakannya saat beliau meninggal. Sedangkan pakaian yang

disandangkan kepada beliau saat itu adalah pakaian dari surga sebagai

pakaian kemuliaan yang disertai dengan mendudukkan beliau di atas

kursi pada kaki Arsy. Pernyataan bahwa Ibrahim adalah manusia

pertama kali yang dipakaikan pakaian adalah manusia yang pertama

kali di antara manusia lainnya selain Nabi Muhammad SAW.

Al Hulaimi menjawab, bahwa Ibrahim adalah orang pertama

yang diberi pakaian, kemudian Nabi kita SAW. Hal ini berdasarkan

zhahir hadits, tetapi jenis pakaian Nabi kita SAW lebih tinggi dan

lebih sempurna, sehingga dapat menutupi yang kurang karena

didahului oleh Ibrahim.

lr3' cts'n4t'J;t*,it b )E lr)ur* Uf, (Dan sesungguhnya

akan didatangkan sejumlah orang dari umatku, lalu mereka dibawa

ke sebelah kiri). Maksudnya, dibawa ke aratr neraka. Dalam hadits

Abu Hurairah lainnya yang dicantumkan pada bab "Sifat Neraka" dari
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jalur Atha' bin Yasar, darinya, disebutkan secara jelas, rit ,.?i;:i ti$

ld' Jl '.1ri 
rgf Jirn lru,i* e" qb he; df (riba-

tiba ada serombongan orang, hingga ketika aht mengenali mereka,

keluarlah seorang laki-laki di antara alat dan mereka, lalu berkata,
"Kemarilah." Aku berkata, "Kemana?" Ia menjawab, "Ke neraka.")

sedangkan dalam hadits Anas disebutkan tempatnya, ',y"""ti'r|'ot;

u--.:'slt 
fjiia df $,.? 1ptir €r1bi (Nanti, sejumlah orang dari

kalangan sahabatlru pasti mendatangilcu di telaga, hingga ketika aku

mengenali mereka, mereka mundur dariht). Dalam hadits Sahal juga

disebutkan,'#.s 4 J6.,i-'j ,,ii,. '#?1?titi *bii ganti, akan

ada orang-orang yang aht kenal dan mereka mengenaliku, kemudian

antara aku dan mereka dihalangi). Selain itu, dalam hadits Abu

Hurairalr yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, jEr'OSr:!

iji Il ,plr;f ,3&l' ';3rir:|-G ,o.r ; (Sungsuh sejumlah orans

alran ditarik dari telagalat sebagaimana halnya unta yang tersesat

ditarik. Aku pun berseru kepada mereka, "Hai, kemarilah.')
..IL'"'

\i[;bi,:v3 i- :$ill 1,ltat kemudian berkata, "Wahai Tuhanht,

Orro ,ohobatlat.') Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dengan

redaksi, 'f;Xi (Sungguh aku kemudian benar-benar berkata).

Sementara dalam riwayat yang disebutkan pada pembahasan tentang

cerita para nabi disebutkan dengan redaksi, d;31 (Para sahabat

kecillat). Demikian juga yang disebutkan dalam hadits Anas. Ini
adalah predikat yang tidak disebutkan, yaitu 'tnereka adalah para

satrabatku".

'!:.LJ rfi;l U,,tr&i I et l ,fu Sfi (Tuhan pun berfirman,

"Sesungguhnya englau tidak mengetahui apa yang mereka ada-

adalran setelah ketiadaanmz.') Dalam hadits Abu Hurairah tersebut

dicantumkan dengan redaksi, ,s3..;7it €1-J;i ,* 4lt-{1y'-j{;i
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(Sesungguhnya mereka kembali ke belakang mereka sambil mundur

tl@firl).Sementara dalam riwayat Sa'id bin Al Musayyab dari Abu

Hurairah juga ditambahkan redaksi, .aA. qt;i q'4 ';2 I ellt ,J*
Gt-, Gr-, ,i'ti3 .-!:rjti $u.i e+t,lul (Latu Tuhan berfirman,

"sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-

adaknn setelah ketiadaanmu." Lalu ada yang berknta,

"sesungguhnya mereka telah mengganti [tuntunan] setelah

ketiadaanmu." Maka alcu berlwta, "Binasa, binasa.'). Disebutkan

dalam hadits Abu Sa'id yang terdapat pada bab "Sifat Neraka", ,i,i!

#-. * l;J Gr, til,l ,J'jf .-,!ii;. rj:t-i ,; e)T t '$1t (tatu dikatakan,

"sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-

adakan setelah ketiadaanmu." Maka alat berl(ata, "Binasa, binasalah

orang yang melalcukan perubahan s etelah ketiadaanht.' ).

Ditambahkan juga dalam riwayat Atha' bin Yasar, 'uiZ;-frti X

f, ,Y ,y lt'nJ4,4 @atu alcu tidak melihat dari mereka kecuali seperti

unta yang tersesat). Dalam riwayat Ahmad dan Ath-Thabarani dari

hadits Abu Bakrah secara marfu'disebutkan, ',hiAl f F, & otf
,;|ti # (Pasti akan datang ke telaga[kuJ orang-orang yang

pernah bersahabat denganku dan melihatlat)- Sanad-nya hasan.

Disebutkan pula redaksi serupa itu dalam riwayat Ath-Thabarani dari

hadits Abu Ad-Darda' dengan tambahan, f lf &r iii ,ilr S:It u- :'cjii
'P't ,i6 ."& ;W- (Lalu aht berkata, "Wahai Rasulullah,

berdoalah kepada Allah agar tidak menjadikanku bagian dari

merekn." Beliau bersabda, "Engknu tidak termasuk mereka.') Sanad-

nya hasan.

'n$Ar -l:;' it, ,:qW *i=Cur ifir j6 6 iift
(Makn aht katakan sebagaimana yang dikatakan oleh hamba yang

shalih, "Dan adalah alil menjadi saksi terhadap 
-hingga- 

Maha

Bijal<sana.". Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat Abu

l
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Dzar, sedangkan dalam riwayat lainnya disebutkan tambatran, lrr3 U

6}j (Selama alat berada di antara mereka)- Sedangkan redaksi

lainnya sirma.

'€r@1 ,v';-t!;, $ri- d}il1 'Jr4{ 16 lBettau taniut bersabda,

"Lalu dikatakan, 'sesungguhnya mereka tetap murtad, kembali ke

belalrang merekn'.") Dalam riwayat Al Khasymihani disebutkan

dengan redaksi, flrl-;j. Oisebutkan dalam biografi Maryam pada

pembahasan tentang hadits-hadits para nabi, Al Farabri mengatakan,

bahwa disebutkan dari Abu Abdillah Al Bukhari dari Qabishah, dia

berkata, "Mereka adalah orang-orang yang murtad pada masa Abu

Bakar. Mereka telah diperangi oleh Abu Bakar dan dibunuh dalam

keadaan kafir."

Al Ismaili meriwayatkannya secara maushul dari jalur lainnya

dari Qabishah.

Al Khaththabi berkata" "Tidak ada seorang sahabat pun yang

murtad, tetapi yang murtad adalah sejumlatr orang dari kalangan

bangsa Arab pedalaman yang tidak loyal terhadap Islam, dan itu tidak

menodai citra para satrabat yang masyhur. Sabda beliau, ,fr6*i Qtara

sahabat kecilla) dengan bentuk tashghir, menunjukkan sedikitnya

jumlah mereka."

Yang lain berkat4 "Ada yang mengatakan bahwa itu sesuai

dengan zhatrirny4 dan yang dimaksud de'ngan v4l @math) adalatr

umat dakwah, bukan umat yang menyambut dakwah beliau. Hal ini

dikuatkan oleh sabda beliau dalam hadits Abu Hurairrh, ;ii ,A. ,ii6
G;;'i (Malca alat katakan, "Jauhlah bagi mereka, dan binasalah.')

Tidak diketahuinya prihal mereka oleh beliau, karena jika mereka

termasuk umat yang menyanrbut dakwah beliau, tentulah beliau

mengetahui perihal mereka, lantaran perbuatan mereka ditampakkan

kepada beliau."

t
x

i
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Tapi ini dibantatr oleh sabda beliau dalam hadits Anas, til ,h
#f (hingga ketika aht mengmali merela), dan juga Abu Hurairah.

Ibnu At-Tin berkata, 'I(emungkinan maksudnya adalah orang-

orang munafik, atau para pelaku dosa-dosa besar."

Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka adalah segolongan

orang Arab pedalaman yang memeluk Islam karena takut dan

berharap.

Ad-Dawudi berkata, "Tidak menolak kemungkinan bahwa itu
mencakup para pelaku dosa besar dan para ahli bid'ah."

An-Nawawi berkata, "Ada yang mengatakan bahwa mereka

adalah orang-orang munafik dan orang{nmg murtad. Mereka

dikumpulkan dengan tanda terang bekas bersucinya mereka, karena

mereka termasuk umat yang diseru karena tanda yang ada pada

mereka. Oleh karena itu, kepada mereka dikatakan, '!:J-1;. tj:U 4i
(Sesungguhnya merela mengganti [tuntunanJ setelah ketiadaanmu).

Maksudnya, tidak mati seperti yang tampak pada mereka secara

zhahir."

Iyadh dan lainnya berkata, "Berdasarkan hal ini, maka tanda

bekas bersuci itu hilang dan sinar mereka dipadamkan."

Ada yang belpendapat, bahwa itu tidak mesti karena adanya

tanda bekas bersuci pada merekq tapi mereka diseru karena keislaman

mereka. Ada juga yang berpendapat, batrwa mereka adalah para

pelaku dosa besar dan para pelaku bid'ah yang mati dalam keadaan

Islam. Berdasarkan hal ini, maka tidak dapat dipastikan masuknya

mereka ke dalam neraka, karena ada kemungkinan mereka ditarik dari

telaga sebagai hukuman bagi merekA lalu mereka diberi rahmat. Juga,

tidak menolak kemundcira, bahwa mereka memang mempunyai

tanda bekas bersuci, sehingga mereka dikenali dengan tanda tersebut,

baik mereka itu yang sezzrman dengan beliau atau pun setelah beliau.

Iyadh, Al Baji dan lainnya menguatkan apa yang dikatakan
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oleh Qabishah, yang meriwayatkan hadits ini, batrwa mereka adalatr

orang-orang murtad setelah Nabi SAW meninggal. Beliau dapat

mengenali mereka bukan karena tanda yang ada pada merek4 tetapi

memang karamah yang menampakkan amal orang Islam. Sedangkan

orang murtad kadang amalnya sia-sia, sehingga kemungkinan beliau

mengenali mereka secara pribadi, bukan dengan sifat mereka tapi

berdasarkan apa yang beliau ketahui sebelum mereka murtad.

Di samping itu, juga sangat mungkin ini mencakup omng-

orang munafik pada masa beliau. Akan dikemukakan pada hadits

syafa'at, 6:Pg Lii ifli g" et (Dan umat ini akan tetap disertai

oleh golongan munafilcnya). Ini menunjukkan, batrwa mereka

dihimpun bersama orang-orang yang beriman, lalu pribadi-pribadi

mereka dikenali walaupun tidak ada tanda itu pada mereka. Orang

yang dikenali wajahnya, beliau memanggilnya sesuai dengan kondisi
yang beliau ketatrui saat meninggalkan mereka di dunia.

Sedangkan cakuparurya terhadap para atrli bid'ah, ini jauh dari

kemungkinan, karena dalam hadits ini diungkapan, ,gt!*1 lPora

sahabatku). Para pelaku bid'ah cenderung mengada-ada setelatr

ketiadaan beliau. Namun pernyataan ini dijawab dengan memaknai

"satrabat" secara umum. Tapi juga jauh dari sasaran, karena tidak

mungkin dikatakan tiiJ" (binasa) kepada seorang muslim walaupun

dia ahli bid'ah. Kemudian ini disanggatr, batrwa tidak menolak

kemungkinan dikatakannya hal itu bagl yang diketahui bahwa dia
diputuskan mendapat adzab atas kemaksiatanny4 kemudian selamat

karena syafaat. Jadi, sabda beliau, tiL-, (binasa) adalatr bentuk

kepasratran beliau kepada keputusan Allah dengan tetap menyisakan

harapan. Demikian juga pendapat mengenai para pelaku dosa besar.

Al Baidhawi berkat4 "Sabda beliau, 'i-\-f; (mereka murtad)

bukan sebagai nash yang memastikan bahwa mereka keluar dari

Islam, tapi mungkin bermalara demikian, dan mungkin juga
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maksudnya bahwa mereka adalatr golongan kaum mukminin yang

bermaksiat dan tidak istiqamatr. Mereka mengganti amal shalih

dengan amal buruk."

Abu Ya'la meriwayatkan dengan sanad ymg hasan dari Abu

Sa'id, Fi *Vht * ), j*:)|i* (Alat mendengar Rasulullah

SAW bersabda) lalu dia menyebutkan hadits, dan di dalamnya

disebutkanbahwabeliau bersabda, $$ ,;o:ftSt ,)t'€$'iC .;r,f' Qt U

. t t,, , t ,.
$i ,J.;n6) .pyi iyi,yi uf ,'rr J'6': g>d ;i lyi r;f ,!,'l?i6-,htiu'&
e:-rrrigri. Cl;i "Jitft,'^';fr-i5 i, :Sr (t{ahai mansuia,

sesungguhnya aku mendahului lalian ke telaga, lalu letil@ lcalian

datang, seorang laki-laki berlata, "Wahai Rasulullah, aht fulan bin

fulan." Yang lain berkata, "Alatfulan binfulan." Maka alcu berkata,

"Adapun nasab itu, aht telah mengetahuinya, tapi kemungkinan

kalian mengada-ada setelah ketiadaanht dan kembali ke belakang

tkafirl. '). Hadits serupa itu juga disebutkan dalam riwayat Ahmad

dan Al Bazzar dari hadits Jabir yang akan saya sebutkan di akhir bab

"Sifat Neraka".

Keempat,'ot,jiu;L tt*J (Kalian akan dihimpun dalam

keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian). Dalam hadits ini juga

tidak disebutkan redaksi, i* '^ (dengan berjalan kaki). Sernentara

dalam hadits Abdullah bin Unais yang diriwayatkan oleh Ahmad dan

Al Hakim disebutkan dengan redaksi, # ll*r"t\?tr ir;ir trr ,3.;;
i;'#'d ,i$ rti*i 6i ,riii .rlii \";'irirj -7r2st (Auah akan

menghimpun para hamba 
-beliau kemudian memberi isyarat dengan

tangannya ke arah Syam-, dalam keadaan tidak berpaknian, tidak

beralas lrnkt, tidak berkhitan dan buhm (tidak membawa apa-apa)."

Kami berleata, "Apa itu buhm?" Beliau menjawab, "Mereka tidak

membawa apa-apa.'). Di awal hadits Aisyatr yang diriwayatkan oleh

Ibnu Majatr ada tambahan, dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Abu

rATtsrrL BAARr - 531



Khalid Al Ahmar yang bernama Sulaiman bin Hibban, dari Hatim,
dengan sanad-nyatersebut, dari Aisyah, ';Si--tt# ,*, l?i[ ,Lij
|t*;uL 

' 

jui tl-grt ir;- u,rhr (Atat berkata, "Wahai Rasulullah,

bagaimana manusia dihimpun pada Hari Kiamat?" Beliau menjawab,
"Dalam keadaan tidak beralas kaki dan tidak berpakaian') Imam
Muslim juga meriwayatkan dengan sanad-nya dari Abu Bakar bin Abi
Syaibah namun tidak mencantumkan redaksinya.

e ja-i;. ,4'6&"r'1*-i,l,i',:e1, ,!, S?j[ ,Liii (Latu aku

berkata, "lYahai Rasulullah, kaum laki-laki dan kaum perempuan

bisa saling melihat? "). Redaksi ini menunjukkan bahwa kaum wanita
juga termasuk dalam kata ganti mudzakkar tersebut (yakni ;:t:p4
yang mencantumkan huruf wawu. Tampakny4 ini adalah bentuk
ungkapan dominasi sebagaimana yang diucapkan oleh Aisyah'!4bJ
(sebagian mereka) dimana i,j adalatr kata ganti mudzaklar. Dalam

riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah, setelah redaksi irlit- giao*

beralas lraki dan tidak berpakaian)disebutkan ,ir3ri, jri tlSri 't ii
(Alat bertanya, "Dan kaum wanita juga? " Beliau menjawab, "Kantm

wanita juga.')

U;'n1:4- oi V lli ]ili, jri (B eliau menj owab,,, perkara [Han
KiamatJ pada saat itu jauh lebih hebat daripada mereka

memperhatikan hal itu.') Kata f,-+i adalatr bentuk kata kerja yang

terdiri dari 4 huruf. Contohnya adalah, liti 'r:61 (perkara itu

diperhatikan olehnya). Sedangkan Ibnu At-Tin menrbolehkan
membaca kata tersebut dengan harakat fathah di awalnya dan

dhammah pada yang kedu4 ft aia-Uti aari l.l:.fr ili, artinya sesuatu

mengganggunya atau ia terganggu oleh sesuatu). Pendapat pertama

dalam hal ini adalatr pendapat yang lebih tepat.

Dalam riwayat Yahya bin Sa'id dari Hatim yang diriwayatkan
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oleh Imam Muslim disebutkan, 
cH.'p-01'U!,3i7\i ,iZ:O [,i6

f Jl.(Beliau meniawab, "Wahai Aisyah, perkara Hari Kiamat pada

saat itu lebih dahsyat daripada sebagian merekn melihat kepada yang

lain.'). Sementara dalam riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah

disebutkan , '-B-'oi n 6i ;\i ,iuo s- la t;i,Z.i ti .i' 'J"tti 
$- :'c-:ti

F ,/l'# (Aleu berkata, "fl'ahai Rasulullah, apakah kita tidak

malu?" Beliau menjawab, "Wahai Aisyah, perlwranya lebih penting

daripada sebagian mereka melihat kepada sebagian lainnya.')

An-Nasa'i dan Al Hakim meriwayatkan dari jalur Az-Zuhri,

dari Urwatr, dari Aisyah, ?fy,F.'j6 tpri;iu.'JFi ,!, S?i[ ,li
+-"ob lr.rr- & (Aku berkata, "Wahai Rasulullah, lalu bagaimana

dengan aurat?" Beliau menjawab, "Setiap orang dari mereka pada

hari itu mempunyai urusan yang culatp menyibul<kannya.')

At-Tirmidzi dan Al Hakim juga meriwayatkan dari jalur

Utsman bin Abdrirrahman Al Qurazhi, U3 asti SIL';di.1 :-r..-,s.b c.,1il

;|*a ;r-W oi:lX-itttt Jalt ,tsfr-q,Uul ,?'J\livie
fti,yft,#, ;JG s;ai.ri:F (Aisyah membaca ayat, "Dan

sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri seperti Kami

ciptakan pada mulan4ya," lalu dia berknta, "Aduhai bagaimana

dengan antrat, kaum laki-laki dan knum perempuan semuanya

dihimpun bersama-sama, di mana sebagian mereka melihat aurat

sebagian lainnya?" Beliau bersabda, "Setiap orang dari mereka...").

Selain itu, ditambahkan puh, i! irt,11 :d, i\|5V1,'$:J-,

F',*'#. l* ,Je}, (Kaum laki-taki tidak melihat kepada kaum

wanita, dan lraum wanita juga tidak melihat kepada kaum laki-laki.

Mereka tengah sibuk sehingga tidak memperhatikan yang lain).Ibnu
Abi Ad-Dunya juga meriwayatkan dari hadits Anas, dia berkata, UL
.iur;ti.u,6 .iliud- ,i,6 t!.6r rrii W ,pi *vh, 4tPt ,eso

I

It
I

I
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-qt\ yft i<t ,r \i q$.,*,tt )!H1 ,^,'i "dbuln :!6 (etsyah

bertanya kepada Rasulullah SAW, "Bagaimana manusia dihimpun?"

Beliau menjawab, "Dalam keadaan tidak beralas kaki dan tidak
berpalraian." Aisyah berkata, "Aduhai bagaimana dengan

auratnya? " Beliau bersabda, "Telah diturunkan ayat kepadaht, tidak

ada madharat bagimu, apakah engknu berpaknian atau pun tidak:

Setiap orang dari mereka... "). Disebutkan juga hadits serupa dalam

hadits Saudah yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ath-Thabrani.

Mereka meriwayatkannya dari jalur Abu Uwais, dari Muhammad bin

Abi Ayyasy, dari Atha' bin Yasar, dari Saudah. Ibnu Abi Ad-Dunya

dan Ath-Thabrani pun meriwayatkannya dalam kitab Al Ausath dari

riwayat Abdul Jabbar bin Sulaiman dari Muhammad, dengan sanad

ini, tapi ia menyebutkan, "Dari Ummu Salamah," sebagai ganti
o'lSaudatl".

Kelima, i'+-+ ';p (Dart Abduttah). Abdullatr png dimaksud

adalatr Ibnu Mas'ud.

Pt * ht ,p d, e €? lxamt sedang bersama Nabi MW).

Dalam riwayat Imam Muslim dari Muhammad bin Al Mutsanna

disebutkan tambahan, '^i)'#"1"U (ji (Sekitar empat puluh orang).

Sementara dalam riwayat Yusuf disebutkan, *O\t & i' J?) q.

d.L{ fi'e # jl{ib',i*i'Ji K"ttt" Rasulullah SAW sedang

menyandarlran punggungnya pada sebuah tenda bulat yang terbuat

dari lculit Yaman). Selain itu, dalam riwayat Imam Muslim dari Malik
bin Mighwal, dari Abu Ishaq disebutkan, ,1i. iUr j; lt S:;tt+,

fii}t fi jli:Ay'rLt6'&s (Rotrtuttah SAW pernah mmyampaikan

pidato lrepada kami, lalu beliau menyandarkan punggungnya pada

sebuah tenda bulan yang terbuat dari kulit). Disebutkan juga dalam

riwayat Al Ismaili dari Isra'il, dari Abu Ishaq, * \, .,lla lt 
'S?i tf,,i

fi',n# dl*joAb Fi (Rasulullah SAW menyandartan

534 - TATITUL BAARI



punggungnya di Mina pada sebuah tenda bulat yang terbuat dari

lillit).

o*71 (Apatrah kalian rela). Dalam riwayat Yusuf disebutkan,

o,*";11 :y.6,-b\-jr-i 11 (Tiba-tiba beliau bersabda kepada para

sahabatnya, "Apaknh kalian rela.') Sedangkan dalam riwayat Isra'il

disebutkan , o't-b'jJ^$ g"*o"kah knlian rela)- Dalam riwayat Malik

bin Mighwal disebutkan, oij-fi (Apakah kalian senang)-

Ibnu At-Tin berkata, "Beliau menyebutkannya dengan kata

tanya, dengan maksud menyampaikan berita gembira, dan beliau

menyebutkannya secara bertahap agar kegembiraan mereka lebih

besar lagi."

ijj:r :ti (Kami menjawab, "Ya.') Dalam riwayat Yusuf

disebutkan, C.rjti (Mereka menjawab, "Tentu.'). Sementara dalam

riwayat Imam Muslim dari jalur Abu Al Ahwash, dari Abu Ishaq

disebutkan, J#i (Maka kami pun bertakbi) di kedua tempat itu.

Seperti itu juga redaksi yang disebutkan dalam hadits Abu Sa'id yang

akan dikemukakan pada bab setelahnya, dengan tambahan, tJ-r;i
(Lalu kami pun bertahmid). Selain itu, dalam hadits Ibnu Abbas

disebutkan , r?y' (Mala mereka pun gembira).

Semua redaksi ini menunjukkan bahwa mereka merasa

gembira dengan berita gembira yang beliau sampaikan kepada

mereka, lalu mereka memuji Allah atas karunia nikmat-Nya yang

agung itu, dan bertakbir kepada-Nya untuk mengagungkan nikmat-

Nya itu.

#ir ,Yt'*i ryf;SS oi ;\\';i(Sungguh alat berharap tratian

menjadi setengah penghuni surga). Dalam riwayat Abu Al Ahwash

dan Isra'il disebutkan, giQt qdrt:Jui (talu beliau bersabda,

"Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya).

:l

Ii
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Dicantumkan dengan kata G' i (setengah) sebagai ganti 'rlir

(setengah). Dalam hadits Abu Sa'id disebutkan dengan redaksi, U$1-
(Sungguh alat berambisi) sebagai ganti t-*)\' (sungguh aht

mengharap). Hadits ini ada sebabnya yang nanti akan disingung

dalam panjelasan hadits Abu Sa'id.

Al Kalbi menambatrkan dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas yang

menyerupai hadits Abu Sa'id, ;i ,y ,*i, fi l-l:,a'.rSj<s'ai *:\' Jt:
{iJl,[j(# 4\<S't:i (Dan sungguh alu berharap kalian menjadi

setengah penghuni surga, bahkan alat berharap knlian menjadi dua

pertiga penghuni surga). Redaksi tambahan ini tidak shahih, karena

kredibilitas Al Kalbi dipertanyakan. Namun, Imam Ahmad dan Ibnu

Abi Hatim meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, dia berkata: t-:'t
'H -$'g-jp,e1rLlatt & aif;',* G--?7i'u W',fl3\i'u q U:t
'e4rik'oi t+':\',itl{-t * ir,,,r; H' jA .(i,ili ',y ztrt',13\i

gdtr + r e'i{l,,,;urt,#, fi';'-€l ,y.,ia,Jii i:.ii #.,'#, ft
(Ketika dituntnlannya ayat, "Segolongan besar dari orang-orang
yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang
lremudian." Hal itu membuat para sahabat merasa berat, lalu
turunlah ayat, "Segolongan besar dari orang-orang terdahulu, dan

segolongan besar prula dari orang-orang yang kemudian." Setelah itu
Nabi SAW bersabda, "Sungguh alu berharap kalian menjadi

seperempat penghuni surga, bahkan sepertiga penghuni surga,

bahlcan lcalian setengah penghuni surga. Dan kalian berbagi dengan

mereka pada setengah yang kedua).

Diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Ahmad dalam kitab
Ziyadat Al Musnad dan Ath-Thabarani dari jalur lainnp" dari Abu

Hurairatr dengan redaksi, ',.ib-r.€t ,i*t ff .fi fi ,#, *t A'A
z-:ajirfi*fi F( ,&i' J,ei lxatian seperempat penghuni surga, kalian

sepertiga penghuni surga, kalian setengah penghuni surga, kalian dua
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pertiga penghuni surga). Selain itu, Al Khathib meriwaya&an hadits

dalam kitab Al Mubhamat dai Mursal Mujahid png menyerupai

hadits Al Kalbi, selain mursal, di dalam sanod-nya terdapat Abu
Hudzaifatr Ishaq bin Bisyr, salatr seorang periwayat yang matruk
(haditsnya ditinggalkan). Imam Ahmad ,tarn At-Tirmidzi juga

meriwayatkan hadits serupa, dan dinilai shahih oleh At-Tirmidzi, dari

Buraidatr yang diriwayatkan secara morfu', ,'..b W O:;h iiit ,pf
i*l';4 t4 ,il (Penghuni surga terdiri dari seratus dua puluh

baris, di antaranya umatht sebanyak delapan puluh baris).

Hadits ini memiliki riwayat penguat, yaitu hadits Ibnu Mas'ud

yang menyerupai itu dan lebih leng[ap. Hadits yalrg dimaksud

diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, dan riwayat ini sesuai dengan

riwayat Al Kalbi. Tampakny4 ketika Nabi SAW meng[rarapkan

rahmat Tuhannya untuk menjadikan umatnya setengah bagran

penghuni surga, Allah memberinya apa yang beliau harapkan, lalu
beliau menanrbatrnya, yaitu seperti firman Allah dalam suratr Adh-

Dhuhaa ayat 5, ,t:b?'O-!Ji!ti;-J'fi: (Dan kclok pasti Tuhanmu

memberilran karunia-Nya kepadamu, lalu [hatiJ kamu menjadi puas).

z-Libi U;i (Demikian itu larena surga fiz). Dalam riwayat

Abu Al Ahwash disebutkan, CL$ t i?l-;5 lOon aht akan

memberitahul<an itu kepada kalian). Sedangkan dalam riwayat Isra'il
disebutkan, *q, ?i- ttsst rj o#ir ldq,r'i{f"l;t (Dan aht akan

menceritakan kepada kalian tentang sedikinya jumlah kaum muslimin

dibanding orang-orang kafir pada Hari Kiamar). Dalam riwayat

Malik bin Mighwal juga disebutkan, frli b €V q.'Ci b (Jumtah

lralian tidak ada artinya dibanding umat-umat selain kalian).

f\i (Lal<sana bulu putih yang berada pada htlit lembu yang hitam,

atau lalrsana bulu hitam yang berada pada hiit sapi jantan yang
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merah). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat mayoritas.

Begitu juga yang disebutkan dalam redaksi riwayat Isra'il, namun dia

mendahulukan kata ttli:i-)t (hitam) daripada kata *fir Qtutih).

Sementara dalam riwayat Abu Ahmad Al Jurjani dari Al Farabri

disebutkan dengan redaksi, .pJli (yang putih) sebagai ganti kata

f\i (yang merah). Selain itu, dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, ,r!

)dt *t Grtts'ri t;\i )'A'r1,,1:W't,l:rt,y ;\i,f "#
(Sesungguhnya perumpamaan kalian di antara umat-umat yang lain
lalrsana bulu putih yang berada pada laiit sapi jantan yang hitam,

atau lal<sano warna belangyang berada pada lutut keledai).

Ibnu At-Tin berkata, 'Maksud iif-ft Oang secara harfiyah

berarti sehelai bulu) bukan hakikat satu helai, karena tidak ada lembu
yang pada kulitnya terdapat sehelai bulu yang berbeda dengan bulu
lainnya. f"tu ijll adalah bagian putih pada bagran kaki keledai dan

kuda, dan kadang juga pada kaki kambing."

Ad-Dawudi berkat4 "Kata 'z;37, adalatr bagran bulat yang

tidak ada bulunya. Disebut seperti itu karena bentuknya seperti e-rt
(cap)."

Keenam, ff iii l-,lir ?ti- e,t-J- ,i Jii (Yang pertama kati

dipanggil pada Hari Kiamat adalah Adam...). Penjelasan tentang

hadits ini akan dipaparkan pada bab selanjutnya.

46. Firman A[ah, w;td *'LJt aJ:'Otusesangguhnya

kegoncangan Hari Kiamat itu adalah saatu kejadion yang songat

besar (dahsyat)." (Qs. Al llajj [22]: 1)

but *;,:u;\r ta;i
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Telatr dekat terjadinya Hari Kiamat artinya saat (Hari Kiamat)

semakin dekat.

U 'hr 
i'i-:*t t i' & inr J'yt i6 'i6 y* ,!: *

' o. o o 1 lrol-.

c-*; 67t :o-*-:Js .1.*+ G )dJr:',*-e)'A5 ,,1'r4 .;;l

.;:r)';*:, iV g. 
"tf 

,ls u :Jt3 tr6r i 6j :Jv .r$t

63t ai:ll* "V ?$k'€:',:Pt',-rr. o tri
'#',1:;'"J3,tt'.'irrt lnt -,t*'S,rt ufu e tr') uk
t;:J-; oy ,t'si6.1 ,Jv t,F')t'c)56 ,l' 'J';:r 

6- i;6
tf Ajtfu' j\,,\* *$i,ic'i ,p; &'ui|;l;:
* ,s$t,i|'i .c;5') ]i,r n^; ,Ju .#r ,yi C f;k
,f fii c7e ot :+st,yl'br;fr'oi -L\' jt*

.)14)t *> e*1)r'1i ,2j-'\i ;pt + Q,tl)t s;ct
6530. Dari Abu Sa'id, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

*Allah berfirman, 'Wahai Adam!' Adam menyahut, 'Alat datang

memenuhi seruan-Mu dan aku menghormati-Mu. Segala kebaikan di

tangan-Mu'. Allah berfirman, 'Keluarkan bagian nerakn'- Adam

bertanya, 'seberapaknh bagian nerakn itu?' Allah berfirman,'Dari

setiap seibu sebanyak sembilan ratus sembilan puluh sembilan'.

hulah ketil(n anak-anak menjadi beruban, setiap wanita hamil

keguguran, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal

merelrn sebenarnya tidak mabuk, tetapi knrena adzab Allah-lah yang

sangat keras'. Hal ini membuat mereka (para satrabat) merasa

terganggu, lalu mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, siapa orang itu

dari kami?' Beliau bersabd4 'Bergembiralah kalian, knrena
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sesungguhnya dari Yajuj dan Maiuj seribu sedangkan dari kalian

satu orang. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh

aku sangat ingin agar l<alian menjadi sepertiga penghuni surga''

Mendengar itu, kami pun memuji Allah dan bertakbir. Kemudian

beliau bersabda, 'Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya,

sungguh aku sangat ingin agar kalian menjadi setengah penghuni

surga. Sesungguhnya perumpamaan ftalian di antara umat-umat yang

lain lal<sana bulu putih yang berada pada kulit sapi jantan yang

berwarna hitam, atau seperti warna belang-belong yang berada pada

lutut keledai'."

Keterangan Hadits:

(Bab sesungguhnya kegoncangan Hari Kiamat itu adalah

suatu kejadian yang sangat dahsyat). Dengan judul ini Imam Bukhari

mengisyaratkan sebagian jalur periwayatan hadits pertama, bahwa

Nabi SAW membacakan ayat ini ketika menyebutkan haditsnya. Kata
'ilJljt urtiryukegoncangan. Kata ini berasal dari-kata ,P:1, (tergelincir

dan jatuh). Pengulangan huruf zar pada Uata',f1jr mengisyaratkan hal

itu. Asal makna iirlJr a665 bagran dari masq lalu kata ini digunakan

untuk sebutan Hari Kiamat seperti yang telah dipaparkan pada bab

"Sakaratul Maut".

Az-Zajjaj berkatq "Makna 'zltUt adalatr waktu terjadinya

kiamat. Ini mengisyaratkan batrwa itu adalah saat yang singkat dimana

terjadinya peristiwa besar. Disebut &6 karena terjadinya dengan tiba-

tiba, atau karena lamanya, atau karena cepatnya perhitungan padanya,

atau karena itu di sisi Allah adalah ringan walaupun manusia

merasakan berlangsung lama.

i;tt' g".F\,ii7i ;.iii (Telah del<at teriadinya Hari Kiamat:

saat (Hari Kiamat) seiakin dekat)'r-ata iifi berasal dari li;li yang

berarti dekat. contohnya adalah, fii{oii artinya sudatr mendekati

sekian). Sedangkan kata tL-Jl (Hari Kiima0 disebut dengan iJ;T
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(dekat) karena sudah dekat, atau sempitnya waktu. Para ahli tafsir

sependapat bahwa makna Uj(uautut-, telah dekat.

ii,' jr-{ (Altah berfirman). Demikian redaksi yang disebutkan

dalam riwayat mayoritas. Redaksi ini bukan redaksi marfu', seperti

yang dipastikan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al Mustakhraj, dan

dalam riwayat Karimah dengan menetapkan redaksi, e !t'J'*i'JG
'nl' '"t *htr lRasulullah SAW bersabda). Demikian lugu yung

disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Utsman bin Abi

Syaibah, dari Jarir, dengan sanad Imam Bukhari, di dalamnya

disebutkan redaksi serupa. Selain itu, dalam riwayat Abu Usamah dan

Hafsh juga disebutkan redaksi serupa.

Dari hadits Abu Hurairah sebelumnya tampak bahwa

percakapan dengan Adam itu adalah kejadian pertama di Hari Kiamat,

d.ng* redaksi, 'oJ$\ ,s,tV,ptllr # itl y.t ?'i- ,?U Uiil Vo"g
pertama kali dipanggil pada Hari Kiamat adalah Adam, lalu para

keturunannya melihat). Lafazh rsrr; berasal datt ,srt;. Sedangkan

kalimat, 9r:aiAt crtjberarti kedua orang itu saling melihat, dimana

masing-masing dari keduanya bisa melihat yang lainnya. Dalam

riwayat Al Ismaili dari Ad-Dawudi, dari Tsaur disebutkan, ii ar(F
'^-iL\ (Lalu para keturunannya saling melihat kepadanya) sesuai

dengan redaksi aslinya. Sementara dalam hadits Abu Hurairah

disebutkan,i"l w ,i4 (Lalu dikataknn, "Ini bapakkalian.");efa,i1

tu, dalam riwayat Ad-Dawudi disebutkan dengan redaksi, t-tir :03lyj

i i (rrr" mereka berkata, "Ini bapak kalian.')

8"U e';11 ,l:-l;,;j |!:) ,J:fr Qqaam menyahut,"Aku datang

memenulti seruan-Mu dan menghormati-Mu. Segala kebaikan di

tangan-Mu). Penyebutan "kebaikan" secara terbatas merupakan

bentuk penyambungan kalimat dan penjagaan kesopanan, sebab

keburukan juga terjadi dengan takdir Allah sebagaimana halnya

kebaikan.

Jt-3t gii U;i $auarkan bagian neraka). Dalam hadits Abu
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Hurairah disebutkan ,|rJ)\ t'#'*i (Bagian Jahanam dari
keturunanmu). Sementara dalam riwayat Ahmad disebutkan,'#
(bagian atau jatah) sebagai ganti lafazh, .:.ii (bagian). Kata tijr
bermakna yang dikirim. Aslinya, kata ini digunakan sebagai sebutan

untuk brigade (pasukan) yang dikirim oleh amir (pemimpin) ke suatu

lokasi untuk berperang atau misi lainnya. Maknanya di sini adalah

untuk membedakan ahli neraka dari lainnya. Adam disebut secara

khusus untuk ini karena beliau sebagai bapak semua manusia, dan

karena beliau telah mengetahui siapa yang termasuk golongan bahagia

dan siapa yang termasuk golongan sengsara.

Pada malam Isra', Nabi SAW melihatnya. Di sebelah

kanannya ada sekumpulan manusia dan di sebelah kirinya juga ada

sekumpulan manusia. Hal ini seperti yang telah dikemukakan dalam

hadits Isra'. Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan dari Mursal Al Hasan,

dia berkata, -'t6'J ,Sr! ,;.t ,tiv t;rrui ,isi [ ,iir.iirr ji{l
'{.Ci',e'4t 

ei- Qqil"n berfiiin kepada Adam, "wahai Adam,

engkau hari ini berdiri antara Aku dan anak keturunanmu. Berdirilah,
lalu lihatlah amal perbuatan mereka yang diangkat kepadamu.")

l6tL{ 6j:Jv (Adam bertanya,"seberapa bagian neraka?")

Huruf wawu di sini sebagai partikel penyambung dengan sesuatu yang

dibuang. Maknanya adalah, aku mendengar dan aku patuh, seberapa

bagian neraka? Maksudnya, seberapa kadar bagran neraka. Dalam

hadits Abu Hurairatr disebutkan dengan redaksi, ,Lfi f qi r;- ,J:p
(Malra Adam bertanya, "Vllahai Tuhanlcu, berapa yang aku

keluarkan?')
.i.. ' "''',fi.:\tu) fi+tlr.li J5 0, lOari setiap seribu sebanyak

sembilan ratus sembilan puluh sembilan). Dalam hadits Abu Hurairah

disebutkan ,',#;'z:* t, FV ,f g (Dan setiap seratus sebanyak

sembilan puluh sembilan).

Al Ismaili berkata, "Dalam hadits Abu Sa'id disebutkan bahwa

bagian surga adalah, '+ti /i ,SE b (O"ri setiap seribu adalah satu
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orang). Demikian juga redaksi yang disebutkan dalam hadits lainnya.

Tampaknya, hadits Tsaur, yakni yang diriwayatkannya dari Abu Al
Ghaits dari Abu Hurairah, hanya berupa dugaan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan yang dimaksud

dengan "hadits lainnya" adalah yang diriwayatkan oleh ArTirmidzi

dalam suatu perjalanan, beliau mengeraskan suaranya dengan kedua

ayat ini: "Hai manusia, bertah,valah kepada Tuhanmu; sesungguhnya

kegoncangan Hari Kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat

besar (dahsyat) -hingga- sangat keras." Beliau kemudian

menyemangati para sahabat untuk berjalan cepat, lalu bersabda,
"Tahukah kalian, hari apakah itu?" Merekn menjawab, "Allah dan

Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Itu adalah hari
Allah menyeru Adam.) Setelah itu disebutkan haditsnya menyerupai

hadits Abu Sa'id, dan ia menilainya shahih, demikian juga Al Hakim.
Ini adalah redaksi Qatadah dari Al Hasan, dari riwayat Hisyam Ad-
Dastiwa'i darinya.

Selain itu, diriwayatkan oleh Ma'mar dari Qatadah, dia
berkata: Dari Anas. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim. Menurut
nukilan dari Adz-Dzuhali, riwayat pertama yang terpelihara.

Diriwayatkan juga oleh Al Bazzar dan Al Hakim dari jalur Hilal bin
Khabbab, dari Ikrimah dan Ibnu Abbas dengan redaksi, nr j;;i ff-:
o\):*ii ,i-t }j,L-1i ,# *i1'ti h' p 4ir"tuttah sAW

membacakan ayar ini, kemudian beliau bersabda, "Tahuknh

kalian. "). Setelah itu, dia menyebutkan redaksi serupa. Demikian pula
yang terdapat pada hadits Abdullah bin Umar dan hadits yang

diriwayatkan oleh Imam Muslim secara marfu', bi,rjl- JQUI;V
1r-1rr c-ii f*fi,i6 p ,u15-it, p $$,3y1 ,ibt'e'd-p=Jti
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(Dajjal keluar 
-hinga 

beliau bersabda- Kemudian diliup lagi

sangkalrala, tibaaiba merelca berdiri menanti [keputusanJ, lalu

dikataknn, "Keluarkanlah bagian neraka. ') Di dalamnya disebutkan,
q +, irruj it';rJz;-i['ttti .o"i-it"tt"ty!;*. it F 'u ,ital (Latu

dikatakan, "Dari setiap seribu sebanyak sembilan ratus sembilan

puluh sembilan." Itulah hari yang menjadiknn anak-anok beruban).

Saya pun melihat hadits ini dalam kitab Musnad Abi Ad-

Darda' seperti jumlah tersebut yang kami riwayatkan dalam kitab

Fawa'id Thalhah bin Ash-Shaqr. Diriwayatkan juga dengan redaksi

serupa oleh Ibnu Mardawaih dari hadits Abu Musa. Dengan demikian

mereka sepakat pada angka ini sementara Al Ismaili tidak

menyinggung penguat hadits Abu Hurairatr. Selain itu, saya

menemukannya dalam kitab Musnad Ahmad, dia meriwayatkan hadits

dari jalur Abu Ishaq Al Hijri, namun dia diperbincangkan, dari Abu Al
Ahwash, dari Abdullah bin Mas'ud.

Menjawab hal ini, Al Karmani mengatakan bahwa pengertian

angka itu tidak berlaku seperti itu, karena penyebutan suatu angka

secara khusus tidak berarti menafikan tambahan. Jadi, yang dimaksud

dari kedua angka itu adalah silm4 yakni menunjukkan sedikitnya
jumlah orang-orang beriman dan banyaknya jumlah orang-orang

kafir."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perkataan yang pertama

mengindikasikan bahwa hadits Abu Hurairah lebih didahulukan

daripada hadits Abu Sa'id, karena hadits itu mencakup tambahan.

Selain itu, hadits Abu Sa'id menunjukkan bahwa bagran surga adalah

satu dari setiap seribu sedangkan hadits Abu Hurairah menunjukkan

sepuluh, maka hukum yang berlaku adalatr yang angkanya lebih

banyak. Sedangkan bagian perkataan yang terakhir menunjukkan,

bahwa angka itu sama sekali tidak diberlakukan, tapi kadar perpaduan

antara keduanya, yaitu tentang sedikitnya jumlah.

Allah juga telatr menunjul<kan itu dengan jawaban-jawaban
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lainnya, yaitu dengan mengartikan hadits Abu Sa'id dan hadits lainnya
yang serupa sebagai semua anak keturunan Adam, sehingga dari
setiap seribu orang adalah satu orang. Selain itu, dengan mengartikan
hadits Abu Hurairah dan hadits lainnya yang serupa sebagai selain
Ya'juj dan Ma'juj, sehingga dari setiap seribu orang adalah sepuluh
orang. Pemaknaan ini didekatkan oleh kenyataan bahwa ya'juj dan
Ma'juj disebutkan dalam hadits Abu Sa'id dan tidak disebutkan dalam
hadits Abu Hurairah. Jadi, kemungkinannya bahwa yang pertama
terkait dengan seluruh manusia, sedangkan yang kedua khusus terkait
dengan umat ini. Hal ini dikuatkan oleh redaksi dalam hadits Abu
Hurairah yang menyebutkan, ar'Qi t5l (Jika diambil dari kami),
Namun dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan redaksi, 'U;:i ii 6,
,'* 4i (Karina sebenarnya umatku hanya merupakan satu bagian
'dari seribu bagian).

Kemungkinan juga pembagian itu dua kali, sekali dari seluruh
umat sebelumnya, sehingga dari setiap seribu orang adalah satu orang,
dan sekali lagi dari umat ini saja, sehingga dai setiap seribu orang
sepuluh orang. Kemungkinan yang lain bahwa yang dimaksud dengan
bagian neraka dan yang memasukinya adalah ahli maksiat, sehingga
dari setiap seribu orang adalah sembilan ratus sembilan puluh orang
kafir, dan dari setiap seratus orang sembilan puluh sembilan orang
maksiat.

U_*3 ,L'l jlTL| .. '#t'#-'t'!ts lrartu ketika anak-
anak menjadi beruban -dia kemudian menyebutkannya hingga
redaksi- sangat keras). Secara zhahir menunjukkan bahwa itu terjadi
di tempat berdiri (tempat penghimpunan di padang mahsyar). Namun
terasa janggal karena pada saat itu tidak ada kehamilan, tidak ada

kelahiran, dan tidak ada yang beruban. oleh karena itu, sebagian ahri
tafsir mengatakan, bahwa itu terjadi sebelurn Hari Kiamat, namun
hadits ini menyangkalnya.

Menjawab masalah ini, Al Karrnani mengatakan bahwa itu
hanya sebagai permisalan, dan menunjukkan betapa hebatnya huru
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hara pada saat itu. Namun An-Nawawi lebih dulu mengemukakannya,

dia berkata, "Mengenai hal ini, ada dua pandangan ulama," lalu ia

menyebutkannya, dan dia berkata, '?erkiraannya adalah kondisinya

sudah memuncak, yaitu ketika ada wanita yang sedang hamil saat itu,

maka dia melahirkan, sebagaimana ungkapan orang Arab, "*1 U;-bi
g,jt q 's.l{ (Kami tertimpa suatu perkara hingga anak-anak menjadi

beruban)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemung[inan dipahami dalam arti

yang sebenarny4 karena setiap manusia dibangkitkan dalam keadaan

seperti ketika dia meninggal. Oleh karena itu, yang sedang hamil

dibangkitkan dalam keadaan hamil, yang menyusui dibangkitkan

dalam keadaan menyrsui, yang masih kanak-kanak dibangkitkan

dalam keadaan kanak-kanak, lalu saat itulah terjadi goncangan Hari

Kiamat. Itu kemudian dikatakan kepada Adam, sementara manusia

malihat dan mendengar apa yang dikatakan kepada Adam. Saat itulah

mereka merasa ketakutan yang luar bias4 yaitu takut yang dapat

menggugurkan kandungan, menyebabkan anak-anak beruban, dan

membuat lalai wanita yang tengatr menyrsui anaknya-

Kemungkinan lain batrwa itu terjadi setelatr tiupan sangkakala

yang pertama sebelum tiupan yang kedua, dan itu khusus dialami oleh

manusia yang ada saat itu. Sabda beliau, '$ti Qtulah) menunjukkan

kepada Hari Kiamat, yaitu sebagaimana yang dinyatakan oleh ayat.

Kemungkinan juga kehamilan yang dimaksud adalah gambaran

tentang lamanya waktu antara terjadinya kiamat dan menetapnya

manusia di tempat berdiri serta diserunya Adam. Itu terjadi untuk

membedakan kondisi saat itu, karena ada keterangan yang

menyatakan bahwa waktunya berdekatan, sebagaimana yang

difirmankan Altah dalam suratr An-Naazi'aat ayat 13-14, i;S e 6P

99r7Ju;i'-:i ,rH "alatz (sesungguhnya pengembalian itu hanyalah

dengan satu kali tiupan saja, maka dengan serta merta mereka hidup

kembali di permukaan bumi), d?n jogu nryq |tluh dalam surah Al

Muzzammil q,at 17, *"*7il'-J rr *; iriijr ,W-f,:i(Hari yang
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m e nj adikan an ak- an ak b erub an).

Kesimpulannya, Hari Kiamat tesebut dimaknai sebagai hari

yang terjadi setelah pembangkitan kembali, yaitu terjadinya berbagai

huru hara, goncangan dan sebagainya hingga penempatan di surga

atau di neraka. Pemaknaan ini mendekati hadits yang diriwayatkan

oleh Imam Muslim dari hadits Abdullah bin Amr mengenai tanda-

tanda kiamat hingga ditiupnya sangkakala, yaitu hingga beliau

menyebutkan, fgie.ii t:-iFi iuj-'j iip"iu, e $$ ,.s:;i *'d i
(Kemudian sangkakala ditiup lagi, tibaaiba saja merekn berdiri

menunggu. Kemudian dikataknn, "Keluarkanlah bagian nerafui.")

Selanjutnya dia menyebutkan haditsnya, dan di dalamnya disebutkan,

rii ,i orii it"l-X-i{ltii (Itulah hari yang menjadikan anak-anak

beruban).

Dalam hadits panjang tentang sangkakala yang diriwayatkan

oleh Ali bin Ma'bad dan lainnya disebutkan redaksi yang menguatkan

kemungkinan kedua. Penjelasannya telah dipaparkan pada bab

"Tiupan Sangkakala", dan di dalamnya disebutkan setelah redaksi

yang menyebutkan bahwa para wanita hamil melahirkan

kehamilannya, anak-anak menjadi beruban, dan para syetan pun

tampa"k, y I ,;'At: q-flt u"')J.'iir$ V:r\i ,*las ttu.i? ir 6#
,g-iJ J":i;+ Oli,-lt (Ketika mereka demikian, tiba-tiba bumi

bergoncang, lalu mereka pun merasakan huru hara dan kedahsyatan

yang luar biasa. Kemudian beliau membacakan dua ayat pertama

dari surah Al Haii).

Al Qurthubi dalam kitab At-Tadzkirah berkata, "Hadits ini

dinilai shahih oleh Ibnu Al Arabi, dan dia mengatakan, 'Hari

goncangan itu terjadi pada tiupan pertama, di dalamnya terjadi

berbagai huru hara besar, di antaranya adalah apa yang dikatakan

kepada Adam'. Namun, ini tidak berarti tersambung dengan tiupan

pertama, karena ada dua kemungkinan untuk itu: pertama, akhir

perkataan itu terkait dengan bagian awalnya. Maksudnya, adalah hal

itu dikatakan kepada Adam di tengah hari dimana anak-anak menjadi
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beruban dan sebagainya. Kedua, berubannya anak-anak terjadi saat

tiupan pertama, sedang perkataan yang dikatakan kepada Adam dan

sifatnya itu sebagai gambaran tentang dahsyatnya huru-hara itu
walaupun intinya tidak terjadi demikian."

Al Qurthubi juga berkata, "Kemungkinan maknanya adalah,

bahwa itu terjadi ketika setiap manusia tidak lagi memperdulikan

dirinya, sampai-sampai wanita hamil melahirkan kandungannya,

wanita menyusui tidak memperdulikan anak yang disusuinya, dan

seterusnya."

Menurut nukilan dari Al Hasan Al Bashri tentang ayat ini,
"Maknanya, seandainya saat itu ada wanita yang tengatr menyrsui,

pasti dia menelantarkan anak yang tengatr disusuinya."

Menurut pendapat Al Hulaimi yang dinilai bagus oleh Al

Qurthubi, kemungkinannya adalatr saat itu Allah menghidupkan setiap

kehamilan yang telatr sempurna bentuknya, lalu ditiupkan roh

padanya, lalu wanita yang mengandungnya menggugurkan kehamilan

itu karena tidak mampu menyusuinya, karena dia tidak memiliki

makanan dan susu. Sementara kehamilan yang belum ditiupkan roh,

bila terjadi keguguran, maka janinnya tidak hidup, karena saat itu

adalah hari pengembalian, maka yang tidak pernah mati di dunia maka

tentu tidak akan pernatr hidup di akhirat.

'# U;3Ai lUat<a hal ini membuat merekn [para sahabatJ

terganggu). Dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan dengan redaksi, ili'o$rt ri.r<3, de Uitt iji, e U) (Uot 
" 

hal itu terasa berat bagi

orang-orang, dan tampak kesedihan dan kedukaan pada mereka).

Sementara dalam hadits Imran yang diriwayatkan oleh AlTirmdzi
dari riwayat Ibnu Jad'an, dari Al Hasan disebutkan,'o'k- ttliaii Ab
(Maka lraum muloninin pun menangis), dan dari riwayat Qatadah dari

Al Hasan disebutkan , *t rtit;J 
C & ??r}.5 <uof" orong-orang

pun berguman hingga tidak dapat menampaklwn tawa). Selain itu,

dalam riwayat Syaiban dari Qatadatr yang diriwaya&an oleh Ibnu

t
I
;l

1

.*
*I
1I
*
$
I

A
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Mardawaih disebutkan dengan redaksi, qLj$ (Berputus asa). Hadits

serupa juga diriwayatkannya dari Tsabit dari Al Hasan.

{sj;}r'{; 4i (siapa orans itu dari kami?). Ath-Thaibi

berkata, "Kemungkinan kalimat tanya ini tentang hakikatnya, maka

semestinya dijawab bahwa yang satu itu adalah fulan, atau orang yang

berkarakter dengan sifat si fulan. Kemungkinan juga itu menunjukkan

besarnya perkara tersebut dan sangat beratnya ketakutan akan hal itu,

karena itulah jawaban beliau, r\';.-.i (Bergembiralgh kallan). Dalam

hadits Abu Hurairah disebutk *, *V ,y b t, Vi ril ,.ir ,l';'t r;- $ui
toli ri6i ,;)W)"a;;.1tot, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, jika

dari kami diambil sebanyak sembilan puluh sembilan dari setiap

seratus orang, maka bagaimana dengan yang tersisa?') sementara

dalam hadits Abu Ad-Darda' disebutkan, $rJi ,S (mala para

sahabat beliau pun menangis).

tjir;.i :Jui (Beliau bersabda, "Bergembiralah kalian.') Dalam

hadits Ibnu Abbas disebutkan , r\l;.-!1'2 6jiZy (lata*anlah, dan

bergembiralah kalian). Sedangkan dalam hadits Imran juga

disebutkan seperti itu. At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari jalur Ibnu

Jud'an dengan redaksi, $il '.j tj.t'6 lOetatkanlah diri lcnlian kepada

Allah dan bersikap luruslah). Hadits serupa pula diriwayatkan dalam

hadits Anas.

,Ft #i wtil;;bitiU'n oy (Karena sesungguhnya

diambil dari Yajuj dan Majuj seribu dan dari kalian satu). Secara

zhahir,lebih satu dari apa yang telah beliau sebutkan pada penjelasan

tentang seribu. Kemungkinan ini merupakan bentuk kalimat yang

menggenapkan pecahan, dan maksudnya adalatr, dari Yajuj dan

Majuj sembilan ratus sembilan puluh sembilan, atau seribu kurang

satu. Sedangkan maksud sabda beliau, hi"&j (Dan dari kalian satu

orang), adalah sedangkan yang dikeluarkan dari kalian adalah satu.

Atau dari kalian satu orang yang dikeluarkan.

Dalam salah satu syaratr disebutkan, bahwa sebagian periwayat
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menyebutkan dengan redaksi, rs ;iUt tiu-'dt )ri[Jq tF
(Karena sesungguhnya diambil dari kalian satu orang dan dari Ya'iui
dan Majuj seribu) dibaca nashab pada keduanya sebagai objek

karena pengaruh kata "keluarkan" yang disebuftan di awal hadits.

Maksudny4 sesungguhnya dikeluarkan sekian. Selain itu,

diriwayatkan juga dengan rafa' sebagai predikat sedang ism-nya

adalatr kata ganti sebelum majntr,yakni: ,#t* ef;r of 6at"na
sesungguhnya yang dikeluarkan dari kalian adalah satu orang).

Saya.(Ibnu Hajar) kalakan, bacaan nashab iuga bisa berfungsi

sebagai ism tsl yang dinyatakan di awal dan diperkirakan pada kalimat

kedua. Ini lebih benar daripada yang tadi dikemuk$an karena

cenderung dibuat-buat. 1"1* riwayat Al Ashili lafazh l-rji disebutkan

dengan rafa' dan lafaztr L+i nashab, sedangf,an dalam riwayat Abu

Dzar sebaliknya. Seme,ntara itu dalam riwayat Imam Muslim

disebutkan dengan rda' palakedua kata tersebut

An-Nawawi berkat4'D€,mikian yang disebutkan dalam semua

riwayat."

Dalam riwayat Ibnu Abbas disebuftan, '? tifr b;'* ,ii 6St)

(Karena sesungguhnya unatht adalah toi fugUo dai seribu

bagian).

Al Qurthubi berkata, *Ini mengislxaratkan batrwa Yaiuj dan

Ma'juj termasuk dalam jumlah tersebut, dan yang dijanjikan adalatr

seperti yang ditunju}J<an oleh sabda beliau, i--hir ,ft'A (seperempat

penghuni surga), yalari selain umat ini juga ada yang menjadi ahli

surga. Sedangkan sabda beliau fi't*"ttlYb @"ri Yaiui dan

Majuj seribu), 1lal<rd dari mereka dan png b€rlaku syirik seperti

mereka. Sabda beliau, 'S-i,:ti:42 g"" dari knlim satu orang), yakni

dari kalangan sahabat beliau dan yang berimatr s€pqti m€,reka"

Saya (Ibnu Hajar) katakm, intioya, larr,lSj-1- (dari knlian)

mengisyaratkan kepada kaum Muslimin dibanding selunrh umat. Ini

telatr diisyaratkan dalam haidts Ibnu Mas'ud dengro sabda beliau, i:l!
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;U; '; ff qpd f ,e;j' (Sesungguhnya surga itu tidak dimasuki

lrecuali oleh jiwa yang pasrah [MuslimJ).
-*' fi * tikbi 6a\'$t,eid ,s$j ,|rtt f (Kemudian

beliau bersabda, "Demi Dzat yang jiwaht berada di tangan-Nya,

sungguh aht berambisi agar kalian menjadi setengah penghuni

surga.") Pada bab sebelumnya telah dikemukakan dari hadits Ibnu

Mas'ud dengan redaksi, tlSr ft i:refsSsbl o?;1(Apakah kalian

rela menjadi seperempat penghuni surga). Demikian juga dalam

hadits Ibnu Abbas. Kemungkinan ini terjadi pada beberapa kisatr, dan

telah dikemukakan sebelumnya bahwa kisah yang terdapat dalam

hadits Ibnu Mas'ud terjadi ketika Nabi SAW sedang di dalam

kemahnya di Mina. Sedangkan kisah yang terdapat dalam hadits Abu

Sa'id ketika beliau sedang berjalan di atas kendaraannya.

Dalam riwayat Ibnu Al Kalbi dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas

disebutkan, d4ajt \r4ri" esf e P:t *vh,,p i, J1.,if;.
(Ketilra Rasulullah SAW sedang dalam perjalannya saat perang bani

Musthaliq). Seperti itu juga redaksi yang disebutkan dalam Mursal

Mujahid yang diriwayatkan oleh Al Khathib dalam kitab Al
Mubhamat sebagaimana yang akan disinggung pada bab "Orang yang

Masuk Surga tanpa Hisab". Kemudian tampak oleh saya, batrwa

kisahnya sama namun sebagian periwat menghafal apa yang tidak

dihafal oleh yang lain, kecuali perkataan yang menyatakan batrwa itu
terjadi pada saaat perang bani Musthaliq adalatr hadits yang

disangsikan. Yang shahih adalatr yang terdapat dalam riwayat Ibnu

Mas'ud, batrwa itu terjadi di Mina.

Adapun redaksi dalam haditsnya yang menyebutkan batrwa

beliau mengatakan itu ketika di dalam kernatrnya, maka hasil

penyatuan antara hadits ini dengan hadits Imran, adalah batrwa beliau

membacakan ayat tersebut dan jawabannya menunjukkan beliau

sedang dalam perjalanan. Kemudian sabda beliau, tf ptl';i
(Sungguh alat sangat ingin ...) terjadi setelah beliau turun dan duduk

di dalam kemah. Tambahan redaksi "seperempat" sebelum "sepertiga"
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dihafal oleh Abu Sa'id, dan sebagian periwayat tidak hafal redaksi
"seperempat". Semua pe,mbahasannya telah dipapa*an pada hadits
kelima bab sebelumnya.

47. Firman Anah, U.7lAiit-;U P fdti'#!ul Ari'F-.ti
',>-4ust 

"Tidakkah otangerzng iat yohii, bahwa sesungguhnyo
mereka akan dibangffikaq pdt sudu hari yang besar, (yaitu) hari

(ketika) manusia berdirinenghadap Tahan semesta alam.n
(Qs. At Muttaffifiin [83]: +Q

.Efur cUA? tju <?pli ;* '*i{r;2y ,a& u.t lo,
Ibnu Abbas berkat4 "Dan (ketika)'rrgot nbungon di ontara

mereka terputus sama sekali," (Qs. Al Baqaratr [2]: 166) adalatr

hubungan-hubungan di drmia"

?nfl;;,*,;ai" ;* ,;t f ,Wfugrli.t*

6531. Dari Ibnu UmrRA,, dei Nabi SAW tentang ayat,*Hari
(ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam," beliau
bersabdq "Seseorang di ortaa merelca furdiri di dalan keringafirya
yan g hin gga mencapai pertengalun telingonya."

,ir-i p:, ir ll' * !ri?:r"oi ,:,a?s'ui.,;;; ,r: *
,tit r>'* .L i'.,\ti G'i;';X,? *Ui, ; ; ;6t Ufr

. t117'-1.. * . t, i*
'F{,ttr cF "f #:

.#ii )61 A *, G'""-ri ii-,ierc#,;i"-; S nar
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6532. Dari Abu Hurairatr RA, bahwa Rasulullah SAW

bersabda" "Manusia almn berkeringat pada Hari Kiamat, sampai-

sampoi lreringat mereka mengalir ke tanah hingga tujuh puluh hasta

dan rnenenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka."

Keteranean Hadits:

(Bab Firrnan Allah, "Tidal<kah orang-orang itu yakin, bahwa

sesungguhnya mereka al<an dibangkitkan, pada suatu hari yang besar,

[yaituJ hari [ketika] manusia berdiri menghadap Tuhan semesta

alam.') Tampaknya, dengan ayat ini Imam Bukhari mengisyaratkan

kepada hadits yang diriwayatkan oleh Hannad bin As-Sari dalam kitab

Az-Zuhd dari jalur Abdullah bin Al Harits, dari Abdullah bin Amr, dia

berkata: inr iuj ni';."a-q iSui #t ujl$- l',yi'tl,J+i'i'ls
F o.'i', i,r ,jri rcitrlr 'et u"6, it"-tr>,Ll jt_e;ih5.U-i>,jw
*q, i; )'$b'"pti:ir'J{'ll;i (Seorang laki-laki mengatakan kepada

beliau, "sesungguhnya orang-orang Madinah benar-benar

menimbang dengan sempurna." Maka beliau pun bersabda,

"Memangnya apa yang menghalangi mereka [untuk ituJ, karena Allah

telah berfirman,'Kecelaknan besarlah bagi orang-orang yang curang

-hingga- fyaituJ hari [ketika] manusia berdiri menghadap Tuhan

semesta alam'." Lalu beliau bersabd4 "Sesungguhnya keringat aksn

mencapai pertengahan telinga mereka knrena dahsyatnya Hari
Kiamat.") Namun karena hadits ini tidak memenuhi kriterianya, maka

dia hanya mengisyaratkannya. Selain itu, dia meriwayatkan hadits

Ibnu Umar secara marfu'yang maknanya sama.

Asal pengertian al ba'ts adalatr menggerakkan sesuatu dari

kejauhan dan secara diam-diam, dan yang dimaksud di sini adalah

menghidupkan kembali orang-orang yang telatr mati, mengeluarkan

mereka dari kuburan dan menggiring mereka menuju pengadilan pada

Hari Kiamat.

rdr-lr ,;,5>.i,lr :iri <161i;", ",*,wsi1:a& ;1.t Sii2 lmnu
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Abbas berkato, "Dan firetiknJ segala hubungan di antara merelca

terputus sama selcali", Dia berknta, yaitu hubungan-hubungan di

dunia.')

Abu tlbaidatr berkata, "Kata al asbaab artinya hubungan-

hubungan yang digunakan untuk saling berhubungan di dunia."

Saya belum menemukan atsar ii dari Ibnu Abbas dengan

redaksi ini. Abd bin Humaid, Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim

meriwayatkannya secira maushul dengan sanad yang lemah dari Ibnu

Abbas, dia berkat u, 'a:t:jJjtt (kecintaan), yakni dengan maknanya.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dari jalur

Ibnu Najih dari Mujatrid. Selain itu, Ath-Thabari meriwayatkan dari

jalur Al Aufi dari Ibnu Abbas, dia berkata: .l;r;ir 'd-'.LirJJ ([Yaknt]

terpisahlah tempat-tempat mereka). Seperti itu jr,ga yang

diriwayatkannya dari jalur Ar-Rabi'bin Anas.

Sementara Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya dari jalur lain,

dari Ar-Rabi', dari Abu Al Aliyah, dia berkata: yt$r abi * (Yalcni

fahor-faktor yang menyebabkan penyesalan). Ath-Thabari

meriwayatkannya pula dari jalur Ibnu Juraij, dari Ibnu Abbas, dia

berkata: "*t:l liJj.iGlli iliJ,fui (Al Asbaab adalah hubungan

silaturrahim. Inilah yang terpufzs). Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya

dari jalur Adh-Dhahhak, dia berkata: i;tfj' q,Urti6lli'€r'ri,.tj
lLJt,.r-i (Terputuslah hubungan rahim [kekeluargaanJ di antara

mereka, dan tercerai berailah tempat-tempat tinggal mereka di

neraka').

Riwayat ini juga disebutkan dengan lafazh',P';S' dan'zi*t9St

yang diriwayatkan mereka bertiga dari jalur Ubaid Al Muktib dari

Mujatrid, dia berkata: t$-lr ,i"Ptji (Yaitu hubungan mereka di

dunia'1. Sedangkan Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Juraij dari

Mujatrid, dia berkata: $Llr G.|\#u|#.og',pti (Yaitu hubungan

kecintaan yang pernah terjalin di antara merekn sewahu di dunia).la
juga meriwayatkannya dari jalur Sa'id, dan juga Abd bin Humaid dari
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jalur Syaiban" keduanya dari Qatadatu dia berkata, q!'aA';Jt L&ti
-*Ei, ?i't;7:t;';4riiilffi-t W.i'*,Adrl' d i4{ tr,i (At Ashaah

adalah hubungm yang pernah terialin di antara mereka sewahw di

dunia, yang digunakan mereka tmtuk saling berhubungan dan soling

meneintai, lala itu menjadi permusuhan pada Hari Kiamat)-

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalurMa'mar dari Qatadah, dia

berkata r,r{r:l d ?&it? rr- ,pl, } lraitu hubungan yang pernah

terjadi di antara mereka sewaHu di dunia). Abd bin Hrrnaid

meriwayatkan dari As-Sudi, dari Abu Shalih, dia berkata, it-l.;tf;
(yaitu amal perbuaraz). Ini diriwayatkan juga oleh Ath-Thabari d"n

As-Sudi dari per*ataarnya

Ath-Thabd be*ata "Al Asbaab adalah bentuk janak dri
kata sabab, artinya setiry yr6ng dijadikan sebab untuk pe,rcarian dz'r

ke,perluan" Karena itu tali disebut sabab karena biasa digunakm agtr

menglrubrmgkm keperluan yang terkait dengannya. Jalan juga disebut

sabab krena dengan mengendarainya dapat mengantarlcan kryada

tempat yang tidak dijangfuu. Pemikahan juga disebut istitah ini

karena menimbulkao pengfuaraman. Sarana disebut pula dengan kata

tersebut karena berfungsi untuk mengantar seseorimg mernperoleh rya
yang diperlukan."

Ar-Raghib berkata, "As-Sabab adalah tali, dan setiap yamg

dapat menyarnbungkan kepada sesuatu disebut sabab. Contohnya"

firman Allah dalam suratr Ghaafir ayat 36-37, q'i "|./$tii&f Ci
9tjt11-Jt (Suprya aku sampai ke pintu-pintu, fyaitu] pintu-pintu

langit). Maksudny4 supalxa aku sampai kepada sebab-sebab yang ada

di langit sehingga dengan itu aku bisa tersambung untuk sffiIpai

kepada apa ymg diklaim oleh Musa. Kain yang dibalutkan pada

kepala (sorban pernbalut kepala) cadar dan pakaian panjang juga

disebut sabob kre,na diserupakan dengan tali."

Pada bab ini Imm Bul&ari menyebutkan dua hadits, ),altu:

Pertanra,hadits Ibnu LJmar, iil-ill ,l,u: * X,t.,,; 4t tr
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glsl ;u:i J\*#:rJ ii3 f ?*-,is <c,,lui' 'ql n6, (Dari Nabi sAW

tentang ayat, "Hari tkdikal mantuia berdiri menghadap Tuhan

semesta alam," beliau bersaMa, "Seseorang di antara merela berdiri
dengan lceringatnya yong menoaryi pertengahan telinganya. ') Dalam

riwayat Shalih bin Kaisan dari Nafi' yang diriwayatkan oleh Imam

Muslim disebutkan dengan redaksi, 'i3ri',#- & (Hingga seseorang

di antara merelra tenggelam). Dernikian juga yang telatr dikemukakan

dalam penafsiran ,v"t'#{ll, $.2 (Kecelalcaan besarlah bagi orang-

orang yang curang) dari jalur Malilq dari Nafi'.

Kata ar-rasyf, artinya keringat. Kata ini diserupakan dengan

kalimat rasyfr al inaa' (rc,mbesan bejana), karena keringat itu keluar

dari tubuh sedikit d€mi sedikit. Ini cukup jelas, karena keringat

dihasilkan oleh setiap orang dari dirinya Ini bisa sebagai tanggapan

terhadap pendapat yang me,nyatakan bahwa kerrungkinan itu berasal

dari keringatnya sendiri, atau keringat orang lain.

Iyadh berkat4 'I(emrmgf,inan maksudnya adalatr keringat

manusia itu sendiri sesuai dengru kadar rasa takutnya saat

menyalcsikan huru hra Ke,mrmgfuinan juga maksudnya adalatr

keringat sendiri dan keringat orang lain, lalu bencampur. Semua ini
karena sangat nmainya manusia dan semuanya saling berbaur

sehingga keringat mengalir deras di muka bumi sebagaimana halnya

air di lembah setelah sebagiannya terser4 oleh air dan sisanya masih

sedalam tujuh puluh hasta"

Saya (Ibnu Hajar) katakarL dari sini mrmcul pertanyaan, bila
sejumlatr manusia berdiri di atas air yang b€rada di atas permukaan

tanah yang rata, 6eka air tidak 6grt ndan mereka setcara rata, tapi

be6eda-beda sesuai dengro kadar tinggi dan pendek masing-masing

oran& lalu bagaimana itu dinyatakan mencapai batas telinga masing-

masing orang? Jawab: Itu termasuk kejadian luar biasa pada Hari

Kiamat. Yang lebih tepat, ini addah iqnrat tentang orang yang

tenggelam dalam air hingga kedua telinganp, n,lmun ini tidak
menafikan batrwa air itu mere,ndam mereka di bawah batas tersebut.
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Hal ini dikuatkan dengan hadits ymg diriwayatkan oleh Al
Hakim dari Uqbatr bin Amir secara marfit', {F- ei\i',H'u,:"35t 1fS

,y"p+4: ,49.'4*-V'&t;:f ';t* *.ri.ff ,;a' Ai+.*yit
"i+Ii.,:^5:; U-V ii+i!,r*e U-V'&t;:"+j-* n ei ,f) #-
*i, * g*a'?3 :i'? N- i'i<{:.66 qitiu y* :lois,iu tE },
(Pada Hari ifiamat nanti matahari mendekati bumi, hingga manusia

pun berkeringat. Di antara mereka ada yang leeringatnya mencapai

mata kakinya, ada juga yang mencapai setengah betisnya, ada pula

yang mencapai lututnya, ada yang mencapai pahanya, ada juga yang

mencapai pinggangnya, ada pula yang mencapai pundalorya, ada

yang mencapai mulutnya 
-beliau 

kemudian memberi isyarat dengan

kedua tangannya lalu menutupi mulutnyo-, dan ada juga yang

tertutupi oleh lcaringatnya -seraya 
menepukkan tangannya pada

kapalanya-).

Hadits ini memiliki riwayat penguat yang diriwayatkan oleh

Imam Muslim dari Al Miqdad bin Al Aswad namun tidak

dikemukakan secara lengtap, di dalamnya disebutkan, l'i-'",:"!zlr ;i'ti
e"d.ci l,uv,p n$irt ,lb ,r:t4?'& of & ietb vpt
olt (Pada Hari Kiamat, matahari didekatkan l<epada manusia

hingga jarak matahari dengan manusia sqterti satu mil, maka

manusia pun bergelimang dalam keringat sesuai amal perbuatan

merela). Hadits ini jelas menunjukkan batrwa keringat mengenai

mereka semua, namun yang dialami me,rekaberbda-beda-

Selain itu, Abu Ya'la meriwayatkan hadits lain dan dinilai

shahih oleh Ibnu Hibban, dari Abu Hurairah, *,1* ht ,p 'C' e
L,xl ,* .tti'r;* b # 9-a, jtt4 

=,5'6 
.:j1liuit'9j ,J6t'it -it;-,Ss

a:r-i'ot,;tr*tt dls ,y1"jl &eif; (Dari Nabi SAW beliau

bersabda, "Pada hai manusia berdiri menghadap Tuhan semesta

alam." Beliau bersabda lagi, "Kadar setengah hari dari lima puluh

ribu tahun, namun itu dirasa ringan oleh orang mulonin seperti sejak

condongnya matahari hingga terbenam.') Diriwayatkan juga oleh

Ahmad dan Ibnu Hibban menyertrpai itu dari hadits Abu Sa'id, dan
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oleh Al Baihaqi dalam krtab Al Ba'ts dari jalur Abdullatr bin Al
Harits, dari Abu Hurairah, .,j1 piU"ii eZ;a e',#.:i 6f] u,rilt'f;;-
q:rj$ ,Q',e'O-iS, ii+$ i,r;lt (Manusia alcan dihimpun datam
keadaan berdiri selama empat puluh tahun sambil pandangan mereka
tertuju ke arah langtt, hingga keringat menenggelamkan mereka

lrarena dahsyatnya bencana).

. {edya, 
'frJfs ,rlr; gt, 'r\i e Cf +4,,p g't ?i

ffitsl Fli.F (Pada Hari Kiamat, sampai-sampai keringat merelm
mengalir ke tanah hingga tujuh puluh hasta dan menenggelamkan

merelra hingga mencapai telinga mereka). Dalam riwayat Al Ismaili
dari jalur Ibnu Watrab, dari Sulaiman bin Bilal disebutkan dengan

redaksi, wb6. (Tujuh puluh lengan). Sementara dalam riwayallmam
Muslim dari jalur Ad-Darawardi, dari Tsaur disebutkan, ;l #'8,':'f LV:"4-rsi Jl\t ,"6r orlti lOan sungguh keringat itu mencapai
mulut manusia atau telinga mereka 

-Tsaur 
ragt-).

Selain itu, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al Ash,
bahwa yang ditenggelamkan oleh keringat adalah orang kafir. Riwayat
ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam krtab Al Ba'ts dengarr sanad
yang hasan darinya dia berkata, ;;3t ;J. ,F ertt |4.1A'S tJr,.J"

ir-,rir 'dJ'JiLlr ?t,y,,g,,j$, 4e ,56'rt;;rtt i_rt,'i g.AVr
(Bencana pada hai itu sangat besar, sampai-sampai orang kafir
ditenggelamkan oleh keringat. Sahabat berknta kepada beliau, "Lalu
dimana orang-orang mulonin?" Beliau bersabda, "Di atas kursi yang
terbuat dari emas dan mereka dinaungi oleh awan.")

, Diriwayatkan dengan sanad kuat dari Abu Musa, O'ri ];llr'# nl'-:Cii f,Ui, ?t nrit o'5ii (Matahari di atas kepala manusia
pada Hari Kiamat, sementara amal perbuatan mereka menaungi

merelra). Ibnu Al Mubarak meriwayatkan dalam l<ttab Az-Zuhd dan
Ibnu Abi Syaibatr dalam kttab Al Mushannaf, dengan sanad ja1,yid,

dari Sulaiman, 461 6G} uJlti 
j ;b ;* ? yq ?t".,.i,il.lr *k;,*'€i'i ,?'3 iirti G'o?,'*;-,F o;i;a ,*i'-'3 o:*-&

,ylr l;;- (Pada Hirt Klamat, matahari diberi pan'as selama sepuluh
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tahun, kemudian didekatkan ke tulang otak manusia hingga berjarak

dua ujung busur panah, lalu merelca berkeringat hingga keringat itu
meresap ke tanah setinggi tubuh, kemudian meninggi hingga

mencapai mulut dan hidung orang laki-laki). Ibnu Al Mubarak

menambahkan dalam riwayatny4 4l'tjqT Y'iUl; *"1j (Dan

panasnya matahari saat itu tidak membahayakan bagi laki-laki

beriman dan perempuan beriman).

Al Qurthubi berkatq "Maksudnya, orang yang memiliki

keimanan yang sempuma, seperti yang ditunjukkan oleh hadits Al
Miqdad dan lainnya, bahwa kondisi mereka saat itu berbeda-beda

sesuai dengan amal perbuatan mereka."

Dalam hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ath-
Thabarani dan Al Baihaqi disebutkanr # '1- rF il*',-8 &:)t o\
'*Ji|gjt- 

-" 
'#i'€ ,?.it f)\i (sesun[guhnya seseorang pasti

mencucurkan keringat hingga flceringatnyal menyerap ke bumi

setinggi tubuh, kemudian meninggi hingga mencapai hidungnya).

Sementara dalam sebuah riwayat darinya yang diriwayatkan oleh

Ya'ladan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban disebutkan, 'obJl 
/b. 'jt'ut

ld' .-r! Fi t')i'q1r-,'Jfi-,? *Ui, ti'oVt ls"i"ngguhnyi
seseorang pasti ditenggelamkan oleh keringat pada Hari Kiamat,

sampai-sampai ia berkata, "Wahai Tuhanht, istirahatkan [tolonglah]
alru walaupun ke nerakn.') Al Hakim dan Al Bazzar juga

meriwayatkan hadits serupa dari Jabir. Ini adalah pernyataan bahwa

semua itu terjadi di tempat berdiri (di padang matrsyar).

Di samping itu, ada riwayat yang menunjukkan batrwa

perincian yang terdapat dalam hadits Uqbah dan Al Miqdad dialami

oleh yang akan masuk neraka. Imam Muslim meriwayatkan dari

hadits Samurah secara marfu', ',i'#1 ,#3Jt lr3' 'riJf,ils|iil, r,f

# ;t;i-r?]*'jd1! 4-::b ;rt-*-,1, Jj- y-i; Jtlit?
(Sesungguhnya di antara merekn ado yang dilalap api hingga

lututnya, ada juga yang hingga pinggangnya, --{alam riwayat

lainnya disebutkan dengan lafazlt- hingga pinggangnya, dan ada
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j uga yang hingga lehernya).

Kemungkinany4 api di sini adalatr kiasan tentang beratnya

bencana yang timbul karena keringat sehingga dampaknya seperti

sama dengan api. Kemunglinan juga ini mengenai orang yang

dimasukkan neraka dari kalangan ahli tauhid, karena kondisi siksaan

mereka berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatan mereka.

Sedangkan orang-orang kafir, maka mereka selalu berada dalam

tekanan-tekanan.

Syaikh Abu Muhammad bin Abi Hamzah berkata, "frtahir

haditsnya menunjukkan bahwa itu berlaku pada seluruh manusia

secara umum, namun hadits-hadits lainnya menunjukkan bahwa itu

khusus bagi sebagian mereka saja, yaltu mayoritas manusia-"

Dalam hal ini para nabi, para syuhada dan orang-oftIng yang

dikehendaki Allah tidak termasuk dalam kelompok manusia tersebut.

Manusia yang paling berat mengalami siksaan keringat itu adalah

orang-orang kafir, kemudian orang yang melakukan dosa besar, lalu

yang lebih ringan dari mereka Jumlah kaum Muslimin di antara

mereka lebih kecil dibanding oftrng-orang kafir, sebagaimana yang

telah dijelaskan dalam hadits penrbangkitan api. Dia berkata, "Secara

zhahir, yang dimaksud dengan dziraa'(hasta) dalam hadits ini adalah

hasta yang sudah dikenal. Ada juga yang mengatakan batrwa itu

adalah hasta malaikat."

Yang jelas, siapa pun yang mencermati kondisi tersebut, tentu

akan mengetatrui betapa dalrsyatnya huru-hara pada saat itu. Hal itu

karena api menyembur di bumi tempat manusia berdiri, sementara

matahari didekatkan sekitar satu mil, hingga terasa betapa panasnya

bumi saat itu. Di samping itu, keringat yang mengalir mencapai tujuh

puluh hasta, sedangkan ketika itu setiap manusia hanya memperoleh

tempat sekadar untuk memija}lkan kakinya. Betapa beratnya kondisi

mereka saat itu dengan keringat dan kondisi y*g beragam.

Hal ini merupakan kondisi yang tidak dapat dijangkau oleh
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akal, yang menwrjukkan betapa besamya kekuasaan Allah, dan

menuntut keimanan terhadap segala perkara akhirat. Karena akal tidak

mzrmpu menjangkaunya. Akan tetapi ini hanrs diterima dan diimani.

Siapa pun yang berpaling dari itu, maka pasti merugi di akhirat.

Manfaat dari pemberitaan ini adalatr agar yang mendengarnya

mempersiapkan segala sesuatu yang dapat menyelamatkan dirinya

dari huru-hara Hari Kiamat, segera bertobat dan kembali kepada Dzat

Yang Matra Mulia lagi Maha Pemberi keselamatan, khusyuk dan

tunduk patuh kepada Allah agar memperoleh kesalamatan dari-Nya di

negeri yang menghinakan itu, dan dimasukan ke negeri kemuliaan

berkat anugerah-Nya.

48. Qishash (Menuntut Balas) pada llari Kiamat

,, c ,,\-*trii*ir t-?it..,}!i 'a*:'*t!t G 3t ,:ir;r 6:
.16r .1if *it fi ,* ,:i:A(, aLt}t 'crr'aLrrarj

Yaitu al haaqqalr lttari Kiamat), karena di dalamnya ada

patrala dan hal-hal yang pasti terjadi. Al Haqqah dan al haaqqah

mamiliki arti yang sama. Al Qaai'afr (Hari Kiamat), al ghaasyiyah

(hari pembalasan), ash-shaakhkhahz dan at-taghaabun3, yaitu hari

ditampakkannya ahli neraka kepada atrli surga.

I Al Haaqqalr rrenunrt bahasa berarti'!ang pasti terjadi". Hari kiamat dinamai

al haaqqah karcna dia pasti terjadi.
2 Ash-ShaaWtlilah adalah suara )rang mernekal*an telinga (tiupan sangkakala

kedua).

' At-Taghaabun adzlahditarryal&anmya kesalahan-kesalahan.
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L:.; ,W 4*3^:;!r 6:L €3$L *'i;3€v
"; H.c',s\1 ,*t {.\, ,pU, Jv:'&?rt *ari' +

.r['-rlt. ,6t
6533. Umar bin Hafsh menceritakan kepada karni, ayahku

menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami,

Syaqiq menceritakan kepadaku, aku mendengar Abdullah (bin

Mas'ud) RA, Nabi SAW bersabd4 *Perkara pertama yang

diputuskan (pada Hari Kiamat) di antara manusia odalah masalah

pertumpahan darah."

i+uk $:JG *',;)Lio' ,rp.i,r i, ii a;} €.i *
'of ,t u ,V.,:y; lqt 'j;';ti ,W |ii-;Jt ii\.ifir1

^ ti ?t+'uri Lr*'i *-'j ry fs;,y *\.*i
.*"6_F

6534.Dari Abu Hurairatr, bahwa Rasulullatr SAW bersaMa

"Barangsiapa yang pernah berbuat aniaya terhadap saudaranya,

maka hendalotya meminta saudaranya untuk menghalalkannya,

karena sesungguhnya di sana (pada Hari Kiamat) tidak ada dinar dan

tidak pula dirham, sebelum kebailcan-kebaikannya diberikan untuk

saudaranya yang dizhalimi, bila dia tidak mempunyai kebaikan maka

keburulran saudaranya diberiknn kepadanya lafu dibebankan

kepadanya."

€:\itb C 6 &1i1 ,grl:'i Ui e:* :i:L)'i.:-'",!,at 4:L
il"oi ,,'6711r ;lA €j * ,-,-rta'o|',6 Gi;:JG 6g ;,2
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,{,t t'ht ,}* lt J';:r i6 'i6 
a t'r 6.,'rsrl-rst.l:*

',r5,r(il, *it'; r#,* o'H f,'n o*-J:r'*ta-

t:r-fr'rir; t:t ,F,tjfur e,'*'l-,ts lb, ,e.'uW.
,s*l'ir{ ce;a. i.IJ i qlt? .'^?)t {;; G d ori

.Efur dt's L;.y-il, GLf
6535. Ash-Shalt bin Muhammad menceritakan kepadaku,

Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami (tentang firman Allah),

"Dan Kami lenyapknn segala rasa dendam yang berada dalam hati

mereka," dia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah,

dari Abu Al Mutawakkil An-Naji, bahwa Abu Sa'id Al Khudri RA

berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Orang-orang beriman selamat

dari neraka, lalu mereka tertahan di atas jembatan di antara surga

dan neraka, lantas kezhaliman-kezhaliman yang pernah terjadi

sewaktu di dunia dimintai balasannya untuk sebagian mereka dari

sebagian lainnya. Setelah dibersihkan, merekn diizinkan memasuki

surga. Maka, demi Dzat yang jiwa Muhammad berada ditangan-Nya,

sungguh seseorang dari mereka lebih mengenali tempat tinggalnya di

surga daripada tempat tinggalnya sewaHu di dunia'."

Keterangan Hadits:

(Bab qishash (menuntut balas) pada Hari Kiamat). Kata

qishaash diambil dari kata al qashsh artinya pemotongarl atau dari

iqtishash al atsar, artinya penelusuran jejak, karena penuntut

menelusuri tindak kejatratan si pelaku untuk memberlakukan seperti

itu terhadapnya.

ijr;.ir es goitu.al haaqqah [Hari KiamatJ). Kata ganti o4
kembali kepada kata ei$Jt (Hari Kiamat).

'tqti'ialqiiA .;i\i"otri qt?t W'tt\ lrnit at haaqqah
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[Hari kiamatJ karena di dalamnya ada pahala dan hal-hal yang pasti

terjadi. At haqqah dan al haaqqah memiliki arti yang sama). lti
diambil dari perkataan Al Farra" diabekata dalam Ma'ani Al Qur',an,
,,Al Haaqqah adalah Hari Kiamat. Disebut demikian karena di

dalamnya terdapat patrala dan hal-hal yang pasti terjadi. Kata al

fuaqqah dm al haaqqahkeduanyamerniliki uti y"tg sama'"

Ath-Thabari berkat4 "Disebut al foaaqqaft karena perkara-

perkara yang ada di dalamnya adalah pasti-"

Yang lain berkata, "Disebut al haaqqaft karena memastikan

para penghuni surga dan para pengllmi n€'raka'"

Ada juga yang mengatakan, bahwa disebut demikian karena

menggugat orang-orang kafir yang menyelisihi para nabi. Ada pula

yang berpendapat bahwa disebut demikian, karena ia haq, tidak ada

keraguan padanya.

'2,--;;Aq @l Qaari'ah [Hari Kiamat])- Redaksi ini

disambungkan dengan kata al foaaqqah- Maksudnya itu termasuk

nama-nama Hari Kiamat. Disebut demikian karena huru-hara pada

hari itu mendebarkan hati.

+rUlri (Hari Pembalasan). Disebut de'rrikian karena pada hari

itu manusia diselubungi dengan berbegal kedahsyatannya'

''rl$ y:t (Yang memekalran). Ath-Thabari berkata, "Aku kira

kata ini diambil dari L.rXi;)Lj '* (fut* memekalrun pendengaran

futan). Disebut demikian karena suara mengguntur pada Hari Kiamat

memperdengarkan perkara-perkara alftirat dan membuat tuli dari

perkara-perkara dunia. Kata shaakhkluh irtgt digunakan sebagai

sebutan perkara yang besar, atau musibah-

1r-tr'JJ1-*-9jt Jjf '#fi.tJt (At-Taghaabun adalah

ditampilrtrannya ahli nerala kepadn ahli surga). Sebabny4 karena

ahli surga menampak (melihaQ tempat-tempat penderitaan yang telatt

disediakan untuk mereka jika saja mereka tidak ditempatkan di
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tempat-te,mpat kebahagian. Dengan demikian, maka penampakan

kesalahan-kesalahan itu dad satu sisi, namun disebutkan dengan

redaksi ini tmtuk meinunjulkan rmgkapan hiperbola

Imam Butfiari hanya me,rrbatasi penyebutan nama-nama Hari

Kiamat sebanyak itu, sementara AI Ghazali ke,mudian Al Qurthubi
telah mengumpulkannya hingga mencapai sekitar delapan puluhan

nama. Di antaranya adalah #,'f:;-(Hari Berkumpuf , ffi 9it ?i
(hari kedahsyatan yang besai)t; )t3t iju Orri panggil-me,man gg\u; ii-
*+?, A*rterlaksananya ancirman)l ; r$rf, (hari penyesalan)" ?7
Oy3r Gari pertemuan;e; .-r. iJir i-r. O*i kernbali); J:tJtir; Cr.;
i<eputusan)t0; ,iir.rj; ji, i; Oui dihadapkan t p"O" effafr); iij
gi, @ari keluar (dari kubur)tt; ;ijiiir iy- ftari kekekal*r)t'; ?'.r-
ilF Goi yang besar)t';'F ir O.ti yang sulit)ta;'>'iizj iri O*
yang disaksikan [oleh segala mak]rlukl)" ; ]-*i ",r'* ?[Gari yang

[di hari itu] orang-orang bermuka masam p"rrri kesulitan)t6 ,# tt-
';r/, (hari ditampakkarqra segala rahasia)t7; (*, ,4),F'# | ti
(hari tketika] seseomng tidak berdaya sedikitpui untuk menolong

onmg l"io)"; ';1+ rU d ifS-i* Ooi mereka didorong ke neraka

a qs. asySyrnraa l42l:7;At-Tagfuahm [6f]:9.
5 

Qs. AlAniblaa' [21]: 103.
6 qs. Ctaatrr [40t: 32.
? qs. qaaf lS0l: 20.
t qe. urym [9]: 39.

'qs.Ctaatpl:15.
ro 

Qs. Ash'Shaaffiat l37l:2l;A&Duktaan [aal: a0l; Al Mursalaat l77l:13,14,
3t.

tr qs qarlsol: lz.
t2 es earlsol: ll.t'Q". AlAn'am [6]: 15; Al A'raaf [4: 59; Yrnms [G 15; ttlr],am [9]: 37;

Asy-Syt'raa' [2Q: 135, 156 lt9; Az-7M [39]: 13; Al ADFf [a6l: 2ll; Al
Muthatrfiin [t3]:5.r' es Al Irtudffiir p4l: 9.EerIrEd[ll]: to3.

16 qs .al Ima p{l: lo.
tTqs.erbTtari[36[ 9.
It 

es. Al Iffibr [si{: 19.
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Jalranam dengan sekuat-kuatnya)t'; i'i lti I !,Lfrirs i4 th".i V*S
pada waktu itu mata [mereka] terbelalak)'o;'gt:; oiltgjt *1 ?'i
(hari yang tidak berguna lagr bagi orang-orang zhalim permintaan

maafrrya)2r t o,fu-: i; Om yang mereka tidak dapat berbicara [pada

hari itul)22; ot .li lO *-, i;-Oq dimana harta dan anak-anak laki-

laki tidak berguna)23; ui-* at oii( I i,l- Gari dimana mereka tidak

dapat menyembunyikan [dari Allah] sesuatu kejadian pun)2a; 
"r 

1?'i

*:A {@ari yang tak dapat ditolak [kedatangannya))2s; \t 9:q ) ii
iy+ Crrri yang tidak ada jual-beli dan tidak pula persahaUatan;26; f iv-

*.';-:) (hari yang tak ada keraguan padanya)27.

Jika ini ditarnbahkan kepada apa yang telah disebutkan, maka

jumlatrnya lebih dari tiga puluh nama yang sebagian besarnya

disebutkan lafazltnya di dalam Al Qur'an. Semua nama yang

diisyaratkan diarnbil dengan cara isytiqag (derivasi atau pembentukan

dari kata lain), seperti: illt iri tH*i keluarnya manusia dari

kuburnya) yang diarnbil dari firman-Nya dalam surah Az-Zalzalah

ayat 6,6r1Jiir,-3t 'rIbJ-*'i(Pada hari itu manusia keluar dari

lafiurnya d.alam keadaan yang bermacam-macam) danl'ltiy" fftu.i

pembelaan diri) yang diambil dari firman-Nya dalam surah An-Nahl

avat 111,q;i C J:W * S g"tr-ffIngatlahJ suatu hari [ketikaJ

tiapliap diri datang untuk membela dirinya sendiri).

Seandainya yang seperti ini ditelusuri dari Al Qur'an, tentu

jumlatrnya lebih banyak dari yang telatr disebutkan.

Pada bab ini Imam Bulilari me,nyebutkan tiga hadits, yatu:

t'qs. Attr-Thuur [52]: 13.
20 

Qs. Ibraahiim ll4l:42.
" Qs. Ghaafir 140:52-2 qs. A.l Mursalaat l77l:35.a 

Qs. Asy-Syr'araa' [26]: 88.
2a qs. An-Nisaa- l4l: a2.

'5 qs. Ar-Ruum [30]: 43; Asy-Syrnraa P2}- a7.
2t qs. Ibraahiim [14]: 3f .

" qs. Aali 'kmaan [3]: 9,25.
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Pertama,it + ;p lOari,ltdullah).Dia adalatr Ibnu Mas'ud.

*.6inu;./tlt iFt ;ir;r; S\i gerkara pertama diputuskan [pada
Hari KiamatJ di antara manusia adalah masalah pertumpahan

darah). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan kata, l6LJr
(Masalah pertumpahan darah). Pada pembahasan tentang diyat akan

dikemukakan seperti yang pertama dari jalur lainnyq dari Al A'masy.
Dalam riwayat Imam Muslim dan Al Isma'ili dari jalur lainny4 dari

Al A'masy disebutkan dengan redaksi, o6LJr d lrq, ei rfi, ,y.(Oi
antara manusia pada Hari Kiamat adalah masalah pertumpahan

darah). Maksudny4 yang terjadi di antara seszrma manusia sewaktu di
dunia. Miryq perkara yang pertama kali diadili adalah perkara

pertumpahan darah. Kemungkinan juga perkiriuumya adalatr perkara

pertama kali yang diperhitungkan adalatr mengenai penumpatran

darah.

Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits Abu Hurairah yang

diriwayatkan s@ara marrtt', L\--b lqt ?f- g, y;,;t;i-t S\i ;t1

(Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba
pada Hari Kiamat adalah shalatnya). Hadits ini diriwayatkan oleh
para penulis kitab As-Sunan. Hal itu karena yang pertama berkaitan
dengan mu'amalah antar sesama manusi4 sedangkan yang kedua

berkaitan dengan ibadah seorang hamba. An-Nasa'i telah memadukan

kedua hadits ini dalam riwayatnya dari hadits Ibnu Mas'ud, dia

menyebutkan" $i$ 4 /6r',i.;at;-r;iiti,:r{* * *tr';e;l lii
(Amal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba adalah

shalatnya, dan perkara pertama yang akan diputuskan di antara
sesama manusia adalah masalah pertumpahan darah).

Dalam tafsir surah Al Haji telatr dikemukakan tentang hal-hal
yang pertama kali diperhitungkan pada Hari Kiamat secara khusus

daripada yang disebutkan pada hadits bab ini, yaitu riwayat dari Ali,
diaberkata: r,{|t?i-y:tbAl. iX-V',)it 6 (Aht adatah orangpenama
yang dihadapkan untuk persengketaan pada Hari Kiamat).
Maksudny4 dia bersama kedua temannya, Hamzatr dan Ubaidatr,
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sedangkan lawannya adalatr Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah

dan Al Walid bin Utbatr yang sama-sama keluar pada perang Badar.

Abu Dzar berkata, "Mengenai mereka, telah difurunkan ayat,
'4; r1ry:a;*y9t;b, itti.,l (Initah dua golongan [golongan mulcrnin

dan golongan kafirJ yang bertengkar, mereka saling bertengkar

mengenai Tuhan mereka). Penjelasan tentang hal ini telah dipaparkan

sebelumnya."

Dalam hadits panjang teyta|g sangkakala dari Abu Hurairah

se9?ra ^g*' disebutkan, :,F y ,iqt,g61Jt ..J /6' e ,H6 J\1

,*'Ct:6 ,Y"',atS-:J:*i *i:r',5; (iang pertama'kati diputuskan di
antara sesama manusia adalah perkara pertumpahan darah. Setiap

orang yang dibunuh datang sambil membawa kepalanya lalu berkata,

"lYahai Tuhanla+ tanyalcan kepada orang ini, mengapa dia
membunuhlil.') Sedangkan dalam hadits Nafi' bin Jubair dari Ibnu

Abbas s@ara ryarfu' disebutkan , '6 * i4- a:-b1 Ai, GiA l#t et-
1, *rii ',il.q- ,? 6,t'ti'ts:yi'+,25 o?\i g* (orans yang dibunuh

datang sambil menenteng lcepalanya dengan salah satu tangannya

dan memanggil-manggil pembunuhnya dengon tangannya yang lain,

sementara urat-urat lehernya telah terpotong meneteskan darah,

hingga lreduanya berdiri di hadapan Allah).

Ibnu Al Mubarak juga meriwayatkan hadits serupa dari

Abdullah bin Mas'ud secara mauquf. Sementara tentang qishash yang

lain dapat diketatrui dari hadits kedua. Ibnu Majatr meriwayatkan dari

Ibnu Abbas secara marfit',ijr;)r ?T'-J;t i- i J\?: f\i 7i 'ii 6ita
adalah umat terakhir dan yang pertama dihisab pada Hari Kiamat).

Hadits ini menunjukkan besarnya masalah darah, sesuatu

sebaiknya diawali dengan yang paling penting, besarnya dosa suatu

perbuatan sesuai dengan besamya kerusakan yang ditimbulkannya dan

masalahat yang dihilangkannya, menghilangkan nyawa manusia

merupakan intinya dalam hal ini. Banyak ayat dan atsar yang masyhur

mengenai beratrya perkara pembunuhan, sebagiannya akan
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dikemukakan di awal pembatrasan tentang di)rat.

K e d u a, y+\ .i-liLi i:r:e U'g'g7, (B arang s i ap a y an g pern ah

berbuat aniaya terhadap saudaranya). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan dengan redaksi, *fb (Dari saudaranya).

'€\; f l ]g-l 'J'e (Di sana [pada Hari KiamatJ tidak ada

dinar dan tidak pula dirharn). Disebutkan dSlam hadits Ibnu Umar

secara marfu', gEi-L|H e 7:l \t':t;-: *i'o6 U (Barangsiapa

meninggal dan ia mempunyai tanggungan satu dinar atau satu

dirham, maka alun dilunasi dari kebaikan-kabaikannya). Hadits ini

diriwayatkan oleh Ibnu Majatr. Penjelasan tentang hal ini telatr

dipaparkan pada pembahasan tentang perbuatan aniaya.

Yang dimaksud dengan 'ctri;h (kebaikan-kebaikon) adalah

patrala, dan yang dimaksud dengan b6 tt (keburukan-keburukon)

adalah sanksi. Tampak kerumitan tentang pemberian patral4 karena

pahalanya orang beriman tidak ada batas akhirnya atau tidak ada

habisnya, sedangkan sanksi hukuman ada batas habisnya. Hal ini
dapat dijawab, batrwa orang yang mempunyai hak itu diberi patrala

dari pokok patrala yang diseimbangkan dengan sanksi tindak

keburukannya, sedangkan selebihnya (yaitu yang tidak ada batasnya)

adalah pemberian Allah.

Al Baihaqi berkata, "Menurut Ahlu Sunnah, keburukan-

keburukan orang beriman ada batasnya, sedangkan kebaikan-

kebaikannya tidak ada batasnya, karena di antara ganjarannya adalah

berupa kekekalan di surga. Jadi menurutku, inti hadits ini, batrwa para

lawan orang beriman yang bertindak jatrat diberi dari ganjaran

kebaikannya yang seimbang dengan sanksi keburukannp. Jika
ganjaran kebaikannya sudatr habis, maka kesalahan-kesalahan para

lawannya diambil lalu dibebankan kepadaqr4 kernudian dia diadzab

selama tidak dimaafkan. Bila hukuman atas kesalahan-kesalahan itu

telatr habis, banrlah ia dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan

ketetapan kekal di dalamnya karena keimanannya. Sedangkan para
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lawannya tidak diberi melebihi ganjaran kebaikan yang dimilikinya

untuk mengganti sanksi keburukannya, karena itu berasal dari karunia

Allah yang dikhususkan bagi yang beriman untuk pada Hari Kiamat."

Al Humaidi dalam kitab Al Muwazanahberkata, "Manusia ada

tiga macam pertama, golongan yang kebaikannya lebih dominan

daripada keburukannya. Kedua. golongan yang sebaliknya (yakni

yang keburukannya lebih dominan daripada kebaikannya). Ketiga,

golongan yang kebaikan dan keburukannya sama.

Golongan pertama adalah golongan yang beruntung

berdasarkan nash Al Qur'an. Golongan kedua dihukum atas

kemaksiatan-kemaksiatannya yang melebihi kebaikan-kebaikannya,

yaitu dari sejak tiupan sangkakala hingga orang terakhir yang keluar

dari neraka sesuai dengan sedikit dan banyaknya keburukan yang

telah dilakukannya. Sedangkan golongan yang ketiga adalah ashhabul

a'raaf (golongan yang berada di tempat yang tertinggi di batas surga

dan neraka)."

Abu Thalib Aqil bin Athiyyah menanggapinya dalam kitabnya,

dia mengatakan, ungkapan itu semestinya dibatasi dengan "bagi siapa

yang dikehendaki Allah diantara mereka untuk diadzab", jika tidak

maka golongan itu berada dalam kehendak Allah. Sementara tentang

golongan yang ketiga ia membenarkannya, yaitu ahlul a'raaf (orang-

orang yang berada di tempat yang tertinggi di batas surga dan neraka),

dan dia berkata, "Itu adalah pendapat yang terkuat mengenai golongan

ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Humaidi juga berkata, "Yang

benar, orang yang keburukannya lebih dominan daripada kebaikannya

terbagi menjadi dua, yaitu adayangdisiksa kemudian dikeluarkan dari

neraka dengan syafaat, dan ada juga yang dimaafkan sehingga tidak

disiksa."
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G-i 
',*,qtlrlr pi ,:qj v-,:J'ii "#,h 

"79 9r ,'q1, J'* ,o:tfu 9W
'tt J * t;,u,*. iut,F t:ig6 a,Jriatr l t u yll ,'i*rt'-ts, S'g:i 1a*.ji
z3ir 4"u|f-# io' qtevp )t" c*'JW griL; ,y p:r?u'o,k
(Tangan hamba dibawa kemudian dia diberdirikan di hadapan

manusia, lalu penyeru berseru, "Ini adalah fulan bin fulan.
Barangsiapa ydng mempunyai hak atasnya, maka segeralah datang."

Tak lama kemudian mereka pun berdatangan, lalu Tuhan berfirman,

"Berilrnn hak mereka." Ia berkata, "Wahai Tuhanht, dunia telah

sirna, darimana alat memberi mereka?" Tuhan berfirman kepada

para malaiknt, "Ambilknn dari amal-amal shalihnya lalu berikan

kepada setiap orang itu sekadar tuntutannya." Jika ia selamat dan

masih tersisa kebaikannya walaupun sebesar biji sawi, makn Allah

melipatgandakannya sehingga dengan itu Allah memasukkannya ke

surga).

Selain itu, Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan dari Hudzaifah,

dia berkata:'#s ti,1.,*.W i:i,,f--b *q!, U lt:i4 +tb
9++ Vl,"$*'^i'6J p i,p .d,L,t crrLibb,* ,&,.ri #T-

/G' ,rb'o"t:lpiliir (Petugas mian [timbangan amal] pada Hari
Kiamat adalah Jibril. Dia mengembalilcan dari sebagian merekn

kepada sebagian lainnya. Namun saat itu tidak ada emas dan tidak

pula perak, makn dia pun mengambil dari kebailan orang yang

zhalim. Jika ia tidak memiliki kebailan, maka diambil dari keburukan

orang yang dizhalimi lalu dikembalikan kepada yang zhalin). Imam

Ahmad dan Al Hakim juga meriwayatkan dari hadits Jabir, dari

Abdullah bin Unais secara marfu', 
'th\ 

Jfri-bl&ji, ,yl',y )-}*rfr )
a5 ,ilr Jn U 'rli .iiitr ,P ,:q'6i ,-?'t;ji;. e:* 16r ;i( ',y-)-1t
crr::..-,iri 9r'1!)u;16 rir.j-'r;o';'J,.J Alyj giaatc lryik bigi ,eorang

pun dari para ahli surga untuk masuk surga dan tidak seorang pun

dari para ahli neraka [untuk masuk neraknJ bila dia memiliki tindak

kezhaliman kecuali setelah selesai mendapat balasan, bahkan

sekalipun itu hanya berupa tamparan." Kami (para sahabat) berlcata,

"Wahai Rasulullah, bagaimana hal itu terjadi, sementara lami
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dikumpulkan dalam keadaan tidak beralos kaki dan tidak pula

berpakaianT " Beliau bersabda, "Dengan keburukan dan kebaikan. ")

Imam Bukhari mencantumkan bagian dari hadits ini secara

mu'allaq pada pembahasan tentang tauhid sebagaimana yang akan

dikemukakan. Sementara dalam hadits Abu Umamah disebutkan

menyerupai hadits Abu Sa'id, l,t-b',-JG;;t ;):G"1 ,j;i; lur ,il

(Sesungguhnya Allah berfirman, "Hari ini tidak ada kezhaliman

orang zhalim yang melewati-Ku.") tni menununjukkan penimbangan

amal perbuatan pada Hari Kiamat. Mengenai ini, Al Humaidi penulis

kitab Al Jumma', telah menulis sebuah kitab ringan, dan mayoritasnya

ditanggapi oleh Uqail bin Athiyyah dalam sebuah kitab yang berjudul

Tahrir Al Maqalfi Muwazanat Al A'mal.

Hadits bab ini dan setelahnya menunjukkan dha'if-nya hadits

yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Ghailan bin Jarir,

dari Abu Burdah bin Abi Musa Al Asy'ari, dari ayahnya secara

marfu','-ji lu' -;ti .iry',5'3li l.i", ;;,tz':ir',y,j6 y,qt {ii*
tsjtlaJr2 ):41 * WJ (Pada Hari Kiamat nanti orang dari kaum

Muslimin akan datang dengan membawa dosa-dosa seperti gunung.

Allah kemudian mengampuni mereka dan meletakkan dosa-dosa itu

kepada orang-orang Yahudi dan Nashrani).

Al Baihaqi menilai hadits ini dha'if, dan berkata, "Syaddad

Abu Thalhah meriwayatkannya sendirian, dan orang kafir pun tidak

disiksa karena dosa orang lain berdasarkan firman Ailah dalam surah

Al An'aam ayat 164; Al Israa' ayat 15; Faathir ayat 18; Az-Zumar

ayat 7, Ls;i :\ti::ti )f ,,t (Dan orang-orang yang berdosa tidak

aknn memikul dosa orang lain). Asal hadits ini diriwayatkan oleh

Irnam Muslim dari jaiur lainnya dari Abu Burdah dengan redaksi, t)!

)6t'u'!jru. tji ,,|'yi *rla \t i;i{- P Ayii'r lil {,qt |i o€ gaai
Hari Kiamat, Allah mendorong seorang Yahudi atau seorang Nasrani

kepada seorang Muslim lalu berfirman, 'Ini tebusanmu dari neraka'.)

Kendati demikian, Imam Bukhari menilainya dha'if, dan dia berkata,

'Hadits tentang syafaat lebih shahih'."
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Al Baihaqi juga berkat4 "Kemungkinan tebusan itu bagi

orang-orang yang dosa-dosa mereka telatr ditebus semasa hidup

merek4 sedangkan hadits syafaat adalah mengenai oftIng-orang yang

dosa-dosa mereka belum ditebus. Kemungkinan juga firman Allah

mengenai tebusan adalatr setelah keluarnya mereka dari neraka dengan

syafaat."

Yang lain mengatakan, batrwa kemungkinan tebusan itu hanya

sebagai kiasan tentang apa yang ditunjukkan oleh hadits Abu Hurairah

yang akan disebutkan di bagian-bagian akhir bab "Sifat Surga dan

Neraka" dengan redaksi, ;;i'; tA, ni:r;;.4l:tb( efiit SL's-y

6.3')tl:F. (Tidak seorang pun iasuk surga trecuiti diperlihatl<nn

kepadanya tempat dudulotya di neraka seandainya dia berbuat buruk,

agar menambah kesyuhrannya). Dj dalamnya juga disebutkan

redaksi sebalikny4 i:;-; * ot (Agar meniadi penyesalan

baginya). Jadi, yang dimaksud dengan tebusan adalah menempatkan

orang beriman di tempat orang kafir di surga yang telah disediakan

untuknya, dan menempatkan orang kafir di tempat oftrng beriman di

neraka yang telatr disiapkan untuknya.

Hal ini seperti yang diisyaratkan oleh firman Allah dalam

surah Az-Zukhruf ayat 72, tJ:t3\:ti e, tgi $* (Dan itulah surga

yang diwariskan kepada kamu\. Dengan jawaban inilah An-Nawawi

menjawabnya mengikuti yang lainnya. Sedangkan riwayat Ghailan bin

Jarir, An-Nawawi juga mengikuti yang lainnya dalam

menakwilkannya, batrwa Allah mengampuni dosa-dosa itu bagi kaum

Muslimin, bila telah terlepas dari mereka. Dosa-dosa itu kemudian

diberikan kepada orang Yahudi dan Nasrani seperti itu lantaran

kekufuran mereka, lalu mereka disiksa karena dosa-dosa mereka

sendiri, bukan karena dosa kaum Muslimin.

Maksud kalimat tliU-t (dan meletakkan dosa-dosa itu)

adalah menempatkan yang seperti itu, karena setelah keburukan-

keburukan dihapus dad kaum Muslimin dan dibiarkannya

keburukan orang-orang kafir, mereka menjadi seperti orang yang
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menanggung dosa kedua belah pihak, karena hanya mereka sendiri
yang menganggung dosa. Kemungkinan juga maksudnya adalah dosa-

dosa yang disebabkan oleh orang-orang kafir lantaran mereka yang

mencontohkannya. Kemudian ketika dosa-dosa itu diampuni dari
kaum mukminin, dosa akibat mencontohkan keburukan itu tetap ada,

karena orang kafir tidak diampuni dosanya. Dengan demikian, maka

kalimat "dan meletakkan dosa-dosa itu" adalah kiasan akan tetapnya

dosa yang ditanggung oleh orang kafir akibat mencotohkan perbuatan

buruk. Sementara dihapusnya dosa dari orang beriman karena Allah
menganugerahinya ampunan dan syafaat, baik sebelum masuk neraka

maupun setelah masuk atau keluar dengan syafaat. Pendapat kedua

inilah yang lebih kuat.

Ketiga, $:r-;, J,i <ig b'e:'::t, C 6 & ib,ir3'i. U-j- ts:r,
"Jr; (Yazid bin Zurai' menceritaltnn kepada kami ftentang firman
AllahJ, "Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada
dalam hati mereka, " dia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami).
Maksudnya, membacakan ayat ini dan menafsirkannya dengan hadits

tersebut. Al Ismaili meriwayatkannya dari Muhammad bin Al Minhal,
dari Yazid bin Zurai' dengan sanad ini hingga Abu Sa'id Al Khudri,
dari Nabi SAW, tentang ayat, s) ov tlrfl,y b a+iib e 6 &jj
Ay)ttf (Dan Kami lenyapkan sLgala rasa deidam yang berada dalam

hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-
hadapan di atas dipan-dipan), beliau bersabda, o*y.Jir'"rbJ- (Orang-

orang beriman selamat).

Secara zhatrir menunjukkan bahwa pembacaan ayat tersebut

adalah marfu'. Jika riwayat ini terpelihara, kemungkinan masing-

masing periwayat membacakan ayat tersebut ketika mengemukakan

hadits ini, kemudian menyebutkannya secara ringkas dalam riwayat
Ash-Shalt dari orang setelah Yazid bin Zwai'. Ath-Thabari pun

meriwayatkannya dari riwayat Affan, dari Yazid bin Zurai' Sa'id bin
Abu Arubatr menceritakan kepada kami tentang ayat ini, lalu dia
menyebutkan ayatnya, dia berkata: Qatadah menceritakan kepada
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kami, lalu disebutkan haditsnya. Ibnu Abi Hatim juga

meriwayatkannya dari Syr'aib bin Ishaq, dari Sa'id.

Abdul Wahhab bin Atha' dan Rauh bin Ubadatr meriwayatkan

dari Sa'id, namun tidak menyebutkan ayatnya. Diriwayatkan juga oleh

Ibnu Mardawaitr,Ibnu Al Mutawakil An-Naji, yaitu Ali bin Daud, dan

para periwayat yang tercanfum dalam sanad-nya adalah orang-orang

Bashrah. Sementara itu Qatadah menyatakan batrwa hadits tersebut

diceritakan s@ara langsung dalam riwayat yang telah dikemukakan

pada pembahasan tentang perbuatan aniaya. Demikian juga riwayat

mu'allaq Yunus bin Muhammad dari Syaiban, dari Qatadah yang

diriwayatkan sec:ra maushul oleh Ibnu Mandatr. Demikian pula yang

diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dalam tafsirnya dari Yunus bin

Muhammad. Seperti itu juga yang tercantum dalam riwayat Syu'aib

bin Ishaq dari Sa'id dan riwayat Bisyr bin Khald serta Affan dari

Yazidbin Zurai'.

ltJr g; it*iir'AV tiy(Ketika orang-orang mulonin selamat

dari neraka). Maksudnya tidak terjatuh ke dalam neraka setelah

mereka melewati titian jembatan. Dalam riwayat Hisyam dari Qatadah

yang dikemukakan oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang

kezhaliman disebutkan dengan redaksi, '& ;*',y;thiitjrV riy

(Ketilra orang-orang mulonin selamat dari jembatan Jahanam)- Pada

hadits syafaat akan dikemukakan tentang cara mereka melalui
jembatan itu.

Al Qurthubi berkata, "Orang-orang mukmin tersebut adalah

orang yang diketahui Allah bahwa qishash tidak menghabiskan

kebaikan-kebaikan mereka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemunglrinan ashhabul a'raaf
(orang-orang yang menempati tempat tertinggi di antara surga dan

neraka, yaitu yang amal kebaikan dan keburukannya seimbang)

termasuk mereka Hal ini berdasarkan pendapat yang kuat. Kedua

golongan kaum mukminin yang tidak termasuk ini adalah mereka
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yang masuk surga tanpa hisab, dan mereka yang binasa lantaran amal

perbuatannya.

).Jilti i-:;J {JS db o:te! (Lalu mereka tertahan di atas

jembatan yang berada di antara surga dan neraka). Akan dijelaskan

bahwa jembatan itu terletak di atas Jahanam, sedangkan surga di

belakangnya, lalu manusia melaluinya dalam keadaan yang sesuai

dengan amal perbuatan mereka. Di antara mereka ada yang selamat,

karena kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, atau

seimbang, atau diampuni Allah, dan ada juga yang terjatuh, karena

keburukannya lebih banyak daripada keburukannya, kecuali orang

yang diampuni Allah. Ahli tauhid yang terjatuh ke dalam neraka akan

disiksa selama yang dikehendaki Allah, kemudian dikeluarkan dari

neraka berkat syafaat. Sedangkan orang yang selamat, kadang

mendapat tuntutan sedangkan ia mempunyai kebaikan-kebaikan yang

dapat membayar tuntutan itu atau melebihinya. Setelah itu diambilkan

dari kebaikan-kebaikannya yang seimbang dengan tuntutan itu, hingga

akhirnya dia selamat.

Ada perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama

tentang jembatan tersebut. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa itu
merupakan lanjutan titian jembatan, yaitu bagian ujungnya yang

menyambung ke surga. Ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah

jembatan lainnya. Pendapat kedua inilah yang dipastikan oleh Al

Qurthubi. Tentang sifat titian jembatan itu akan dipaparkan pada

penjelasan hadits yang terdapat pada bab "Shiraath adalah Jembatan

Jahanam" di bagian akhir pembahasan tentang kelembutan hati.

,F. ",H ;4+4. 
ou"a! qtaU kezhaliman-kezhaliman dimintai

balasainya dari mireka untuk sebagian yang lain). Demikian redaksi

yang disebutkan dalam riwayat mayoritas 
t t;ii-, sedangkan dalam

riwayat Al Kasymihani disebutk*tu"A-sehingga menurut riwayat ini

huruf lam tersebut adalatr tambahan atau subjek yang dihilangkan,

yaitu Allah, atau yang memerankan ifu. Sementara dalam riwayat

Syaiban di sebutkan dengan redaksi, .raJ;.'04'l4bJ; 
tuailJl 

@ alu
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sebagian merekfr menuntut balas dari sebagian yang lain).

ftSt'I.li $ o-!; (Hingga setelah mereka dibersihkan).

Maksudnya, setelah menyelesaikan urusan tuntut balas.

yt. )U,i t s{t}, .4t )?i,J ;il tgl luereka diizinkan

memasuki'surga. Maka, demi Diat yang jiwa Muhammad berada

ditangan-Nya). Secara zhahimya, redaksi ini merupakan rangkaian

kalimat sebelumnya, dan demikian pula dalam semua riwayat kecuali

dalam riwayat Affan yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari. Karena

redaksi ini ditetapkan dari perkataan Qatadah, sehingga setelah

redaksi, F lti 4 (Jrtut memas,uki. surga) disebutkan, lluSi iltt
ft,.si-ii plj''J 94'-jd rsljtl :aitii (Ia berkata: Qatadah berkata,
"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh seseorang

dari mereka lebih mengetahui ...). Sementara dalam riwayat Syu'aib

bin Ishaq, setelah redaksi, i t?t [*t o4 (Jntuk memasuki surga)

disebutkan , Lt g* orJ dJri' iJ'6 Qa berkata, "Mako, demi Dzat

yang jiwaht berada di tangan-Nya...) tanpa menjelaskan siapa yang

mengatakan ini.

Berdasarkan riwayat Affan ini, berarti yang mengatakan

adalah Qatadah, sedangkan berdasarkan riwayat lainnya, yang

mengatakan itu adalah Nabi SAW. Muhammad bin Al Minhal

menambahkan dalam riwayatrya yang diriwayatkan oleh Al Ismaili,
'# b'j*y6ri,iJ Jif li g,46 Jtii- o,& ,isdiri lgatadah
berkata, "Telah dikatakan apa yang menyerupai mereka, kecuali

orang-orang yang mengilcuti Jum'at setelah merelca kembali dari
Jum'at merekn.") Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abdul

Wahhab dan Rauh. Sementara dalam riwayat Bisyr bin Khalid dan

Affan yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari disebutkan,'fiUi. ,)L|l)
(Dan sebagian mereka berlwta),lalu dia menyebutkannya. Redaksi

yang sama pula disebutkan dalam riwayat Syu'aib bin Ishaq dan

Yunus bin Muhammad, dia berkata: '# SAi 6an sebagian mereka

b erkat a) yaitu Qatadah.
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6LJr C'oG l.i;; +f,at e {frrrif pi;'l (sungguh

seseorang dari mereka lebih mengenali tempat tinggalnya di surga

daripada tempat tinggalnya sewaktu di dunia). Ath-Thaibi berkata,

"Kata.9G(tidak memerlukan kata bantu ba',tapihuruf lam atau ilaa.

Tampaknya, redaksi ini menggabungkan makna ditarik ke tempat

tinggalnya dan ditunjuki kepadanya. lni serupa dengan firman Allah

dalam surah Yuunus ayat9, €.W\'#r'€"N-(Mereka diberi petunjuk

oleh Tuhan mereka karena keimanannya), karena maknanya adalah,

1J;J ,f-i dl.e--yj#"'q,-"a-(Mereka diberi petunjuk oleh Tuhan

mereka karena keimanannya ke jalan surga), lalu memposisikan lafazh

LI'f4*ib rSf (di bawah mereka mengalir...) sebagai keterangan

dan penafsiran, karena berpegangan sebab kebatragiaan seperti

menempuh kepadanya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, asal hadits ini memiliki hadits

pendukung dat'r Mursal Al Hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi

Hatim dengan sanad yang shahih dainya, dia berkata: !''l'Ftt'oi ,*.
'#.'$i ,;; btp)t o't::F-6'tx. fiJr &i '#; ,i6'Jit {'h, ,*
,P ,f ,t"'e\ ?ii e',.At t"st ottlu-i.qlfur ,J 'idi"rw ,-," b
(Telah sampai kabar kepadaku, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Ahli surga ditahan setelah mereka melewati titian iembatan, hingga

fkezhaliman-kezhalimanJ sebagian mereka dimintai balasan untuk

sebagian lainnya sesuai dengan kezhaliman mereka sewaktu di dunia,

dan mereka memasuki surga tanpa rasa dendam di hati sebagian

merelra terhadap sebagian lainnya.' ).

Al Qurthubi berkata, "Dalam hadits Abdullah bin Salam

disebutkan, bahwa para malaikat berada di sebelatr kanan dan kiri,

menunjukkan mereka jalan menuju surga. Ini dimaknai untuk orang

yang tidak tertahan di jembatan, atau untuk semuanya. Maksudnya,

para malaikat mengatakan itu kepada mereka sebelum mereka masuk

surga. Kemudian orang yang telatr masuk, maka pengenalannya
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terhadap tempat tinggalnya seperti pengenalannya terhadap tempat

tinggalnya sewaktu di dunia."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan perkataan

"menunjukkan jalan itu" diucapkan setelatr mereka masuk, sebagai

berita gembira dan penghormatan. Hadits Abdullah bin Salam tersebut

diriwayatkan oleh Abdullatr bin Al Mubarak di dalam Az-Zuhd dan

dinilai shahih oleh Al Hakim.

49. Manusia yang Pemeriksaannya Dipersulit maka akan Disiksa

4lJr'E';;1 :Ju *,,:)?\, ;* dt *,zkG'*
qt> i=J,thJ- J'i,-t1 , jG ?nr Ji- ,-5, ,'J 

'Uu 
.at|

.ri'-,,J\ J;:JsW4

'd; 
''.ju 

q- ii,' €?, a4L'4- :Jv ilJ" ,i) Jt'4-
'd4 ..*i *a\, ;r}t

/ c. t lo I tc t.-. . , .4. ,7t lc lOt lt c., tc. r/,...

g.,t /) f ft a g)Ps qsis f u r*t') 9r .lr c+u9

. P3 {' i,, * Ut *,*.G'*,-;E1)
6536. Dari Aisyah, dafi Nabi SAW, beliau bersabda,

"Barangsiapa yang hisabnya dipersulit, maka dia disil<sa." Aisyah

berkata: Aku berkata, "Bukankah Allah telah berfirman,'Maka dia

akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah'." Beliau menjawab,

"Itu adalah 'ardh (memperlihatlcan amal perbuatan dan

memberitahulmn kepada pelahtnya akan dosa-dosanya, lalu dia

diampuni)."
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r.$ G.:l i tb) ,JG il' j,;

Amr bin Ali menceritakan kepadaku, Yahya bin Sa'id

menceritakan kepada kami dari Utsman bin Al Aswad, aku mendengar

Ibnu Abi Mulaikah berkata: Aku mendengar Aisyah RA berkata,

"Aku mendengar Nabi SAW bersabda..." dengan redaksi yang serupa.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Juraij, Muhammad bin

Sulaim, Ayyub dan Shalih bin Rustum, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari

Aisyah, dari Nabi SAW.

,l^*.e $L:tZJ'i'€6,i.*li* €j U it *c!*
It y$rr'ti';U-LiA,Jv'::'3ir it,p a' 'J';:.,Li

i';t ,!t'J';:, t|& .'u)1

y:)L ii,' ,!" ar S', ',r'Jui t1;-6.q',;6i-J't i *i
to'o"'

1l y$t {;,?teJt ,;tC-Li',At ,U'-At U; Ct,*";
9.,

.,-rJ.g

6537. Abdullah bin Abi Mulaikah menceritakan kepada kami,

Al Qasim bin Muhammad menceritakan kepadaku, Aisyatt

menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak

ada seorang pun yang diperilaa dengan teliti pada Hari Kiamat

kecuali ia binasa." Aku kemudian berkata, "Wahai Rasulullah,

bukankah Allah telatr berfifinan, 'Adapun orang yang diberikan

kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan

pemerilrsaan yang mudah'?" Beliau menjawab, "Sebenarnya itu

adalah 'ardh, dan tidak seorang pun yang pemeriksaannya dipersulit

pada Hari Kiamat, melainkan ia disil<sa."
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iLs *i ;)?\t * )t g"oi ,:^z?nt *a, #t i ,,:tV
,rr\ii|y u ok '; *?ri ,';ittS iqt {i s6lluir;,J'r.ri
:-L tt'd* * n,i ;6 .V)'* V eS *i ai

6538. Dari Anas bin Malik RA, bahwa Nabi Allah SAW

bersabda, "Orang kafir akan dihadirkan pada Hari Kiamat, lalu

ditanya,'Bagaimana menurutmu bila engkau memiliki emas sepenuh

bumi, apakah engknu mau menebus dengannya?' Dia menjawab,'Ya'.

Lalu dilratakan kepadanya,'Englcau telah diminta yang lebih ringan

dari itu'."

',*'& r, ,p,: ;a \t Jb U, iE ,iv f,c i'G* *
i;'*x.i ,L*; q, 

^t;; ;iqt iy- ir il 'rytyi
'ol'& 

tur;;r,F )t\t'q i.U ;;'i:t-'"i ,Lfi * ,s j
.r;"'*'it t6t e-

6539. Dari Adi bin Hatim, dia berkata, 'T.{abi SAW bersabda,

'Tidak ada seorang pun dari knlian lcecuali Allah akan berbicara

kepadanya pada Hari Kiamat, tanpa ada penerjemah antara Allah

dan dia. Kemudian dia melihat namun tidak nampak sesuatu pun di
hadapannya, lalu dia melihat lce hadapannya ternyata ada api yang

tengah menghadapinya. Barangsiapa di antara kalian yang bisa

memelihara dirinya dari api nerakn, walaupun hanya dengan

(menyedelrahkan) s eparoh larma (maka hendalorya melalatknn)' ."

.ui'a.;i
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'€ .rut tr*t ,;*;t {'\t *Ut J$:Jv f.G i"A*;
'fi tu & 6r csir'e?l i .;at 5frr i,su i 7oLt?i
-e aA5;'r;- ) * .rlS"',r""i:t ,$t tr;ir ,,SCd ,r11'*i

, ' '. .'\' , 
Jr J - | .

6540. Dari Adi bin Hatim, dia berkata, "Nabi SAW bersabda,

'Peliharalah diri kalian dari api neraka'. Kemudian beliau berpaling

dan menghindar, lalu bersabda, 'Peliharalah diri kalian dari api

neraka'. Setelah itu beliau berpaling dan menghindar hingga tiga kali,

sampai-sampai kami mengira bahwa beliau melihat neraka, kemudian

beliau bersabda, 'Peliharalah diri lcalian dari api neraka walaupun

hanya dengan (menyedekahkan) separoh htrma. Barangsiapa tidak

mampu melakukannya, maka (bersedekahlah) dengan tutur kata yang

baik'."

Keteransan Hadits:

(Bab manusia yang pemeril<saannya dipersulit, maka akan

disiksa) Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, +: itb'ib ,';<ti u'] n\ if (Dari lbnu Abi Mulai*ah,

dari Aisyaft). Ad-Daraquthni berkata, "Diriwayatkan oleh Hatim bin

Abi Shaghirah, dari Abdullah bin Abi Mulaikah, lalu dia berkata,
'al 

4O e1J:&i';.l-.;,uit 1:t-; (Al Qasim bin Muhammad

menceritalran kepadaleu, Aisyah menceritaknn kepadaku'1.

Perkataannya ini lebih shahih, karena dia memberi tambahan, dan dia

seorang hafizh (penghafal hadits) lagi teliti."

An-Nawawi dan lainnya menanggapi, bahwa ini dapat

diartikan batrwa dia mendengarnya dari Aisyah secara langsung dan

juga mendengamya dari Al Qasim, dari Aisyah, lalu dia

menceritakannya dari dua jalur.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini sekadar kemungkinan, dan telatr
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disebutkan pernyataan batrwa Ibnu Abi Mulaikah pernah
mendengarnya dari Aisyah pada sebagian jalur periwayatannya
sebagaimana yang telah dikemukakan dalam sanad kedua bab ini.
Dengan demikian, kerancuan tersebut hilang dengan menggugurkan
seorang periwayat dalj sanad-nya itu. Kesimpulannya, dia pernah
mendengar dari Al Qasim, dari Aisyah, kemudian mendengamya dari
Aisyah tanpa perantara, atau sebaliknya. Maksud pengungkapan
kedua jalurnya, bahwa dalam riwayatnya yang melalui perantara

terdapat redaksi yang tidak terdapat dalam riwayatnya yang tanpa
perantara, walaupun inti keduanya sama. Inilah kesimpulan yang bisa
dijadikan pedoman.

"' ''' uu 
& 4t * (Dari Nabi SAIZ). Disebutkan dalamftt--,-t 99 etl

riwayat Abd bin Humaid, dari Abdullatr bin Musa, gurunya Imam
Bukhari dalam hadits ini,'1,Li *p i' ovt Cr'cl* (Alat mendengar

Nabi SAW).

Lt|;t i-JTi,jr;ilr ',)ii'dl 
'irii ,Liri (Aisyah berkata,

"Aku berkata, 'Bukankatr Allah telatr berfinnan, ,Maka dia akan
diperiksa...). Dalam riwayat Abd disebutkan dengan redaksi, r-j 'Lii
G-i-i.q -# Jy i.,xrtS Gti'6$\,J:frbt i,! ,1' jts; (Aku

berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman,
'Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya

-hingga- dengan pemeriksaan yang mudah'.'). sementara dalam
riwayat Ahmad dari jalur lainnya, dari Aisyah disebutkan, J?:)'ri*
u:"v .r -t;.t+ \Fi,6 i1,Iri,iy,* f e J:tt"'*t *vh, & l'
t'r- lt')t:(,'* yr$ G'F-'oi ,Sti t'iit i+r:*lr G ,!t J'rr[ ,ii ,Ji.i\
|il1 YizarJ.b ti i.rr:.:Jr '#j ,y'ot@t u mendengar Rasulullah SAW

di sebagian shalatnya mengucapkan, "Ya Allah, peril<salah alar
dengan pemeriksaan yang mudah." Setelah beliau selesai, alat
bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu pemeriksaan yang mudah?"
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Beliau menjawab, "Yaitu catatan amal diperlihatkan kepada

pemililorya" lalu dia diampuni. Sesungguhnya wahai Aisyah,

barangsiapa yang hari itu pemeriksaannya dipersulit, maka binasalah

dia.")

Pada jalur keduanya disebutkan kata,'J (seperti itu).Dalam

tafsir surah Al Insyiqaaq telah dikemukakan dengan sanad ini, tapi

juga tidak mengemukakan redaksinya. Sementara Al Ismaili

menyebutkannya dari riwayat Abu Bakar bin Khallad, dari Yahya bin

Sa'id, lalu dia menyebutkan redaksi yang serupa dengan redaksi hadits

Ubaidullah bin Musa.

,:zg)J €.i i' f *) U Cai r:;3 * ;i. tl;;'t e:i $ a.s:

A*.tb jt (Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Juraij, Muhammad

bin Sulaim, Ayyub dan Shalih bin Rustum, dari Ibnu Abi Mulaikah,

dari Aisyaft). Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat penguat Ibnu Juraij

dan Muhammad bin Sulaim diriwayatkan secara maushul oleh Abu

Awanah dalam kitab Ash-Shahih dari jalur Abu Ashim, dari Ibnu

Juraij, Utsman bin Al Aswad dan Muhammad bin Sulaim, semuanya

dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah.

Catatan:

Pertama, ulama masih mempermasalahkan Ibnu Juraij dalarn

sanad hadits ini. Ibnu Mardawaih meriwayatkannya dari jalur lainnya,

dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Aisyah, secara ringkas dengan

redaksi, +'ib *,gt {t"*';';r, (Barangsiapa yang diperil<sa dengan

teliti pada Hari Kiamat, maka dia diadzab).

Kedua, Muhammad bin Sulaim dipastikan oleh Abu Ali Al
Jiyyani bahwa dia adalah Abu Utsman Al Makki, dia berkata, "Imam

Bukhari menjadikannya sebagai hadits pendukung pada pembahasan

tentang kelembutan hati." Dia membedakannya dengan Muhammad

bin Sulaim Al Bashri, yaitu Abu Hilal Ar-Rasibi yang riwayatnya
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digunakan Imam Bukhari sebagai penguat pada pembahasan tentang
ta'bir. Sedangkan Al Mizzi tidak menyebutkan Abu Utsmair dalam
kitab ArTahdzib, tapi hanya menyebutkan Abu Hilal, dan dia
memberikan tanda ta'liq pada namanya dalam biografi Ibnu Abi
Mulaikah, yaitu yang dicantumkan di sini, dan pada Muhammad bin
Sirin, yaitu yang disebutkan pada pembahasan tentang ta'bir. Tapi
yang tepat adalah yang dikemukakan oleh Abu Ali.

Ibnu Abi Hatim berkata, "Abu Ashim meriwayatkan darinya,

dan ia menukil dari Ishaq bin Manshur, dari Yatrya bin Ma'in, bahwa

dia berkata, 'Dia adalah periwayat yang terpercaya'. Sementara Abu
Hatim berkata, 'Dia adalah periwayat shalih'. Ibnu Hibban
menyebutkannya di tingkat ketiga para periwayat yang terpercaya."

Riwayat penguat Ayyrb diriwayatkan secara maushul oleh
Imam Bukhari pada pembahasan tentang tafsir dari riwayat Hammad

bin Zaid dari Ayyub namun ia tidak mengemukakan redaksinya.

Diriwayatkan juga oleh Abu Awanatr dalam kitab Shahih dart Ismail
Al Qadhi, dari Sulaiman, gunrnya Imam Bukhari dalam hadits ini
dengan redaksi, l' :Ji 'i'6 ,!t J?) s- iii ,!a;.o tjtt .+:tt *? u
;*':;& ori :jr-i e(46.q',*hi-J'.n^, *rUq Gri i rli\,sw

a'iL a@t 'frj U 4i (Barangsiapa diperil<sa dengan teliti, maka

dia disiksa. Aisyah berlwta: Afu kemudian bertanya, "Wahai

Rasulullah, lalu dimana firman Allah, 'Adapun orang yang diberikan
kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan

pemerilaaan yang mudah'." Beliant menjawab, "fht 'ardh. Akan

tetapi, barangsiapa hisabnya dipersulit, maka ia disiksa.")

Dia pun meriwayatkannya dari jalur Hammam, dari Ayyub

dengan redaksi, 'a\ "^rli 4s i:-t6, .a:E ,-fr,Jt'i,, (Barangsiapa

hisabnya dipersulit, maka dia disiksa. Maka Aisyah berkata seolah-

olah dia mendebat beliau). Setelah itu ia menyebutkan redaksi hadits

serupa, dan di bagian akhirnya ditambahkan,,,tf/t)i 4SV \ettau
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mengucapkannya tiga kali). Diiwayatkan juga oleh Ibnu Mardawaih

dari jalur lainnya, dari Hammad dengan redaksi, ,t-,-at lS g"
adalah'ardh).

Riwayat penguat Shalih bin Rustum, yaitu Abu Amir Al
Khazzaz, yang lebih dikenal dengan julukannya daripada namanya,

diriwayatkan secara maushul oleh Ishaq bin Rahawalh dalam Al
Musnad, dari An-Nadhr bin Syumail, dari Abu Amir Al l{hazzaz, dan

kami juga menemukannya dengan sanad aali dalam kitab Al
Mahamiliyyat, dan disebutkan dengan tambahan redaksi, ,z:i,tb C',Se

6i:{s *ht t* Ut ,t,'Jtt .'*1 oiTt e{ ",{1 ;r'{,},C ,U6

[,L.lr ,p twi?\u:ur;bit ;tl,Jui .e)".,J-t;?|fr3*; 'C ru1

lrr i6 Ai,'c-lJ,Uri .i;k .t4t ,.p.'j * ,#t ,'r,Eat ,? ,f';tt .4"
j;tji (Ia berkata dari Aisyah: Aisyah berkata, "sungguh aku

mengetahui ayat rnana dalam Al Qur'an yang paling keras." Nabi
SAW kemudian bersabda kepadala4 "Apa itu?" Alru menjawab,
"Yaitu ayat, 'Barangsiapa yang mengerjalean kejahatan, niscaya akan

diberi pembalasan dengan kejahatan itu'." Setelah itu beliau

bersabda, "Sesungguhnya amal buruk orang beriman dibalas di
dunia dengan penyakit yang menimpanya, bahkan yang berupa

bencana, akan tetapi barangsiapa yang pemeril<saannya dipersulit
maka Allah menyil<sanya." Mendengar itu, aku bertanya, "Bukankah

Allah telah berfirman'.") Setelah itu disebutkan redaksi hadits seperti

hadits Ismail bin Ishaq.

Hadits serupa pun diriwayatkan oleh Ath-Thabari, Abu
Awanah dan Ibnu Mardawaih dari berbagai jalur periwayatan, dari
Abu Amir AlKhazzaz.

ps- :si'f, , i;;i'Jtt'C :$^ \ y't ?i *t;i":6i A
i+*, )l y,qt ?y- qt:.:lr (Tidak ada seorang pun yang diperiksa pada

hari kiamat kecuali ia binasa. Kemudian di akhir hadits ini beliau

586 - FATITUL BAARI



bersabda, "Dan tidak seorang pun yang pemeril<saannya dipersulit
pada Hari Kiamat, melainkan dia disil<sa."). Keduanya kembali
kepada makna yang sama, karena yang dimaksud dengan muhaasabah

adalah proses pemeriksaan perhitungan sehingga melahirkan
kesulitan, dan orang yang disiksa pasti binasa.

Al Qurthubi mengatakan dalam kitab Al Mu/him, "Sabda

beliau, '-? diperiksa adalah pemeriksaan yang teliti, dan sabada

beliau, ',+"Li (disit<sa) adalah siksaan di neraka sebagai balasan atas

perbuatan buruk yang dihasilkan dari pemeriksaan tersebut.

Sedangkan sabda beliau, ',!ie 
lbnosa) adalah adzab di dalam neraka."

Dia berkata, "Aisyah berpatokan dengan konteks kata hisaab

karena mencakup yang sedikit dan yang banyak."

Sw;t ir i6 n',jlit (Buknnkah Atlah Ta'ala telah berfirman).

Sebelumny4 telatr dikemukakan hadits dalam tafsir surah Al
Insyqaaq dari riwayat Yahya Al Qaththan, dari Abu Yunus dengan

redaksi, Sr-ith' ijl,- !$i ;t,rufu o1;4 ,*t'ly,t[ L*ii, (Matra aku

berkata, "Wahai Rasululah, Allah menjadikanku sebagai tebusanmu.

Bukanlrnh Allah Ta'ala telah berfirman.")

C-JtgX.3 trl (Sebenarnya itu adalah 'ardh). Dalam riwayat

Al Qaththan disebutkan, 3,* g4t d'j U:t ,Ottb,;i qtit llri : 
j6

(Beliau menjawab, "Itu adalah 'ardh. Kelak kalian akan

diperlihatlran amalnya, dan siapa yang pemeril<saannya dipersulit

malra binasalah dia.') At-Tirmidzi juga meriwayatkan riwayat

penguat hadits ini dari riwayat Hammam, dari Qatadah, dari Anas

secara marfu', +Li'-|'oi $iapa yang diperiksa malca dia

diadzab).

Setelah meriwayatkan hadits tersebut, dia berkata, "Hadits ini
gharib."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang meriwayatkannya dari

Hammam adalah Ali bin Abi Bakar. Dia adalah periwayat shaduq

namun kadang melakukan kekeliruan.

Al Qurthubi berkata, "Makna sabda beliau, C\Jt'.rJ) t-",;l

(Sebenarnya itu adalah 'ardh), bahwa pemeriksaan yang disebutkan

dalam ayat tersebut sebenamya adalah ditampakkannya amal-amal

orang beriman kepadanya sehingga mengetahui anugerah Allah

kepadanya yang selama di dunia tertutup, dan ampunan-Nya di akhirat

atas kesalahannya, seperti yang disebutkan dalam hadits Ibnu Umar

tentang pembicaraan rahasia. "

Iyadh berkata, "Sabda beliau, 'r;LL 
@isil<sa) mempunyai dua

makna: Pertama, pemeriksaan, diperlihatkannya dosa-dosa dan

perbuatan buruk yang telah lalu, dan hukuman. Kedua, hal itu
menyebabkan layak disiksa, karena tidak ada kebaikan pada hamba

kecuali dari Allah yang membuatnya melakukan kebaikan dan

karunia-Nya serta hidayah-Nya kepadanya untuk melakukan itu.

Selain itu, juga karena yang melakukannya secara ikhlas untuk

rnendapatkan keridhaa-Nya hanya sedikit."

Bagian kedua ini dikuatkan oleh sabda beliau dalam riwayat

lainnya,'cJ^ih lbtnas a).

An-Nawawi berkata, "Penalcwilan kedua adalah penakwilan

yang benar, karena manusia memang cenderung kurang beramal. Oleh

karena itu, orang yang dituntut dan tidak diberikan ampunan, maka dia

akan binasa."

Yang lain berkata, "Letak kontradiksinya, adalah bahwa

redaksi hadits bersifat umum tentang penyiksaan setiap orang yang

diperiksa, sedangkan redaksi ayat menunjukkan bahwa sebagian

mereka tidak disiksa."

Cara memadukannya adalah, bahwa yang dimaksud dengan

pemeriksaan pada ayat tersebut adalah memperlihatkan perbuatannya,



sehingga ia mengetahui dosa-dosanya, kemudian diampuni. Hal ini
ditegaskan oleh hadits yang diriwayatkan Al Bazzar dan Ath-Thabari

dari Abbad bin Abdillah bin Az-Zubair, .itt 
'J?:t UA ,S\ii z;:,s,o ii*

'*j')t#-i'tl:t * ,-?,;; S+}t,,S,it,fi, yt4t f pt *it &
l4b (Afu mendengar Aisyah berknta, "Aku pernah bertanya kepada

Rasulullah SAW tentang hisab (pemeriksaan) yang mudah, maka

beliau bersabda,'Seseorang dosa-dosanya ditampakkan kepadanya

kemudian dimaatkan '. "). Sedangkan dalam hadits Abu Dzar yang

diriwayatkan Imam Muslim disebutkan, ,lJ,-il *Ui, ?t- rYJu)Ai-

p:j\ jV * rP?\(Seseorang didatangtcan pada Hari Kiamat, lalu

diknt akan, " Tamp akkan kepadanya dos a-dos anya yang kecil. ")

Dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim

dan Al Hakim disebutkan , 'ihi',)lu- 
e$''stii s(* db 'lrtb 

ct3ri?

Jlrijj t1-6.q'*6;-.r;.iir Srii 'ri*t'iit; oyl it .qQ fr".

,+ e bt;at (Jiy1 ,:,i: ,i.:i e$,':stii 11*; d" U* c,lsq ;rt5 ,ala;it

(Barangsiapa yang kebaikannya melebihi keburukannya, maka itulah

yang masuk surga tanpa diperilesa. Barangsiapa yang kebaikannya

seimbang dengan keburul<annya, mako itulah yang diperilcsa dengan

mudah kemudian dia masuk surgo. Dan barangsiapa yang

lreburukannya melebihi kebaikannya, malca itu yang menghancurkan

dirinya, dan sesungguhnya syafaat itu untuk orang yang seperti itu).

Termasuk dalam hal ini hadits Ibnu Umar tentang berbicara

secara ratrasia yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada

pembatrasan tentang perbuatan aniaya, tafsir surah Huud dan tentang

tauhid, di dalamnya disebutkan, ;lb'rJi g- rF {;b €bt is-j
q!'*-Jr G W 'o'.p ,;t,i'.;;-'j .$:fi :it lsw vi?i $? 'd^ri ,:J:tri

fjt U A}!>i sii lOan seseorang di antara kalian mendekat kepada

Tuhannya hingga memberikan perlindungan-Nya kepadanya, lalu

Allah berkata, "Apakah engkau telah melakuknn demikian dan
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demikian?" Ia menjawab, "Ya." Ia kemudian mengakuini'a. Setelah

itu Allah berfirman, "sesungguhnya Alu telah menutupinya untukmu

sewaktu di dunia, dan hari ini Aku mengampunimu.")

Berkenaan dengan dihadapkannya manusia, dalam hadits yang

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari riwayat Ali bin Ali Ar-Rifa'i, dari

Al Hasan, dari Abu Hurairah secara marfu' disebutkan, e"i- C6t C'*

el Ur:ilr'): ,il.s ry) ,;-)6':ity gb|p rl\i :;-,b'9 ,tx 
^;r;1r

{VrUt', #r+n.f{li (pada Hari Kiamat nanti ditampakkan

[amal] kepada manusia tiga kali: Dua penampakkan berupa

perdebatan dan penyampaian alasan. Saat itulah lembaran-lembaran

beterbangan, lalu ada yang mengambil dengan tangan kanannya, dan

ada pula yang mengambil dengan tangan kirinya).

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini tidak shahih, karena Al Hasan

tidak pernah mendengar dari Abu Hurairah. Sebagian periwayat

meriwayatkannya dari Ali bin Ali Ar-Rifa'i, dari Al Hasan, dari Abu

Musa."

Selain itu, hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan

Ahmad dari jalur ini secara marrtt'. Diriwayatkan pula oleh Al
Baihaqi dalam kitab Ba'ls dengan sanadyanghasan dari Abdullah bin

Mas'ud secara marfu'.

At-Tirmidzi Al Hakim berkata, "Perdebatan itu terjadi

terhadap orang kafir. Mereka didebat karena tidak mengetahui Tuhan

mereka, sehingga mereka mengira bahwa bila mereka mendebat maka

mereka akan selamat, sedangkan penyampaian alasan adalah

penyampaian alasan Allah untuk Adam dan para nabi-Nya dengan

mengemukakan dalil terhadap para musuh-Nya. Sedangkan yang

ketiga adalah terjadi pada orang-orang yang beriman."

Catatan:

Disebutkan dalam riwayat Ibnu Mardawaih dari Hisyam bin
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Urwah, dari ayahnya, dari Aisyatr secara marfu', {F-,S.i}:,.r6i I
4t ,Pt )l.zrr41r lfiaaklah seseorang diperil<sa pada Hari Kiamat,

kecuali dia masuk surga). Secara zhahimya bertentangan dengan

haditsnya yang disebutkan pada bab ini. Cara menyatukan keduanya,

bahwa kedua hadits ini adalah berkaitan dengan orang yang beriman,

dan tidak ada kontradiksi antara penyiksaan dan masuk surga, karena

seorang ahli tauhid bila diputuskan mendapat siksaan, maka ia pasti

keluar dari neraka dengan syafaat atau dengan limpatran rahmat.

Kedua,hadits Anas, y3iurit+l- (Didatangknn orang kofir).

Imam Bukhari menyebutkannya dari riwayat Hisyam Ad-Dastuwa'i

dan dari riwayat Sa'id, yaitu Ibnu Arubah, keduanya dari Qatadah.

Redaksi yang dikemukakannya ini adalah redaksi Sa'id, sedangkan

redaksi Hisyam seperti yang diriwayatkan Imam Muslim dan Al
Ismaili dari berbagai jalur, dari Mua'dz bin Hisyam, dari ayahnya

dengan redaksi, j,tJ')J. J.{{(Dikatakan kepada orang kofir). Redaksi

selebihnya adalah sarna, yaitu dengan t<ataiGi-aan iui. Setelah satu

bab, yaitu pada bab "Sifat Surga dan Neraka" akan dikemukakan dari

riwayat Abu Imran Al Jauni dari Anas, yang menyatakan bahwa Allah

yang mengatakan itu, 'oii,z;r4lri7r;.ri;16r;i( 9:i,\'ht Fh, ;t
'ii :[4 V. e#'c:ri ,6, b ,e\\i G 6 u (Auah Azza wa Jatta

berfirman kepada ahli neraka yang paling ringan sil<saanya pada

Hari Kiamat, "Seandainya engkau memiliki sesuatu yang ada di

bumi, apakah engkau mau menebus dengannya?" Ia meniawab,

"Ya.")

Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan An-Nasa'i dari jalur

Tsabit dari Anas, konteksnya menunjukkan bahwa itu diperuntukkan

bagi orang kafir setelah masuk neraka, ;YS-,iu516r J-if 
'U ,f )urii

f3\i ?t1,s*rl|y ,'i ,Sr4 f ? ,|W \i!;ebi c,:-viGir ,i:ti

U.i-:t ,'i J$5 .iiJ-'€ ,I,SW t$i (Seseorang dari ahli neraka
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dihadirkan, lalu ditanya, "wahai anak Adam, bagaimana engkau

dapati tempat berbaringmu?" Ia menjawab, "Seburuk-buruk tempat

berbaring." Lalu ditanya lagi, "Apakah engkau mau menebus dengan

emas sepenuh bumi?" Ia menjawab, "Mau wahai Tuhanku'" Lalu

dikntakan kepadanya, " Engkau berdusta. ")

Kemungkinan yang maksud dengan tempat berbaring di sini

adalah tempat berbaringnya di dalam kubur sehingga sesuai dengan

riwayat-riwayat I ainnYa.

'j jt$ (Latu dikatakan kepadanya). lnam lmam Muslim

menambahkan dalam riwayat Sa'id, '*ai? 
lnngkau berdusta)'

i,r \5'H'-ei'i, 6'4*'* U (Engkau telah dimintai yang

lebih ringan dari itu).Dalamriwayat Abu lmran disebutkan , 
"*'cr\ji

grof tf 'lr .i6 ,* €.lf 't Lf ,iii * g.u\ fi^VL71'; v
(Allah berkata, "Aku menginginkan darimu apa yang lebih ringan

dari ini ketika engkau di dalam tulang punggung Adam, yaitu agar

engkau tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan-Ku. Tapi engknu

menolak kecuali mempersekutukan-Ku."). sedangkan dalam riwayat

Tsabit disebutkan, 1r-1!r *.Jtl.yr[fi 
",Wp 

eU,i b,yl|tiuw gt"
telah meminta darimu yang tebih sedikit dari itu, tapi engknu tidak

melakuknnnya. Lalu ia diperintahkan agar digiring ke neraka)-

Iyadh berkata, "Itu mengisyaratkan kepada firman Allah dalam

surah Al A'raaf ayat 172,'&JJi eiyJ- b ?t\ €,',y dtbi\y11oon

[ingatlahJ, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak

Adam dari sulbi mereka). Perjanjian yang diambil dari mereka itu

ketika mereka berada dalam tulang punggung Adam. Maka siapa yang

memenuhinya setelah keberadaannya di dunia, dialah yang beriman,

dan siapa yang tidak memenuhinya, dialatr yang kafir. Maksud hadits

ini adalah "Aku menginginkan darimu ketika Aku mengambil

pernjanjian, namun engkau menolak saat Aku mengeluarkanmu ke
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dunia kecuali mempersekutukan". Kemungkinan lain adalah yang

dimaksud dengan keinginan di sini adalah permintaan, sehingga

maknanya adalah "Aku memerintahkanmu tapi engkau tidak

melakukannya. Karena tidak ada dalam kerajaan Allah kecuali apa

yang dikehendaki-Nya. "

Sebagian aliran Mu'tazilatr membantah, bagaimana bisa Allah

memerintahkan sesuatu yang tidak dikehendaki-Nya? Menanggapi

pemyataan ini, dijawab bahwa itu bukan tidak mungkin dan tidak pula

mustahil.

Al Maziri berkata, 'Menurut madzhab Ahlu Sunnah, Allah

menghendaki keimanan orang yang beriman dan kekufuran orang

kafir. Seandainya Allah menghendaki keimanan orang kafir, pasti dia

beriman. Maksudnya, seandainya Allah menakdirkannya demikian,

pasti terjadi."

Golongan Mu'tazilah berkata, "Bahkan Allah menginginkan

keimanan dari semuanya, lalu orang beriman memenuhi, sementara

orang kafir menolak."

Mereka memaknai yang tidak tampak dengan yang tampak,

karena mereka menganggap bahwa yang menghendaki keburukan

adalah yang buruk, sedangkan kekufuran adalah keburukan, maka itu

tidak layak dikehendaki oleh Sang Matra Pencipta.

Menjawab pernyatan tersebut, kelompok Ahlu Sunnah

menjawab, bahwa keburukan itu adalatr buruk bagi para makhluk,

sedangkan bagi sang Pencipta, maka Dia berhak melakukan apa pun

yang dikehendaki-Nya. Menghendaki keburukan itu sebagai

keburukan adalah karena Allah melarangnya. Tidak ada seorang pun

di atas Allah yang dapat memerintatr-Nya, maka kehendak-Nya tidak

bisa dianalogikan dengan kehendak para makhluk. Lagi pula, yang

menghendaki suatu perbuatan bila apa yang dikehendakinya itu tidak

tercapai, maka itu menunjukkan kelematrannya dan

ketidakberdayaarrrya. Sedangkan Allah tidak memiliki sifat lemah dan
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tidak berdaya, sehingga walaupun Allah menghendaki keimanan dari

orang kafir namun dia tidak beriman, itu tidak menunjukkan

kelemahan dan ketidakberdayaan-Nya, Maha Tinggi Allah dari itu

semua. Sebagian mereka berpedoman dengan hadits yang disepakati

ke-shahih-annya ini, dan menjawab hal tersebut'

Golongan Mu'tazilah juga berdalil dengan firman Allah dalam

surah Az-Zumar ayat 7,'idt Dq. e'J-11 (Dan Dia tidak meridhai

kekafiran bagi hamba-Nya). Namun mereka menyanggah, bahwa ini

merupakan bentuk umum yang dikhususkan bagi orang yang telah

ditetapkan keimanan oleh Allah. Jadi, para hamba-Nya ini adalah para

malaikat dan golongan beriman dari kalangan manusia dan jin.

Yang lain mengatakan, bahwa kehendak itu bermakna

keridhaan, dan makna firman-Nya, 
'biY1(Dan 

Dia tidak meridhai)

adalah tidak mensyukuri mereka dan tidak memberi mereka pahala

atas itu. Berdasarkan pengertian ini, maka itu adalah sifat perbuatan.

Ada yang berpendapat, bahwa mal<na ridha adalah, bahwa

Allah tidak meridhainya sebagai agirma yang disyariatkan bagi

mereka. Ada pula yang mengatakan, bahwa ridha adalah sifat di balik

kehendak. Selain itu, ada yang mengatakan, bahwa kehendak itu

mengandung dua hal, yaitu kehendak penetapan dan kehendak ridha,

dimana yang kedua lebih khusus daripada yang pertama. Ada juga

yang berpendapat bahwa ridha dari Allah adalah menghendaki

kebaikan, sebagaimana kemurkaan-Nya adalah menghendaki

keburukan.

An-Nawawi berkata, "Sabda beliau, cJ,'i-S ,'i J-:iS Qot"

dikatakan kepadanya, "Engkau berdusta,") Maknanya, Seandainya

Kami mengembalikanmu ke dunia pasti engkau tidak akan menebus,

karena engkau telah diminta dengan yang lebih ringan dari itu tapi

engkau menolak. Hal ini tercakup oleh makna firman Allah dalam

surah Al An'aam ayat28, yi;6'#flUe ffit r i.lri's6i t\\')"ji
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(Sekiranya merelw dikembalikan fte dunia, tentulah mereka kembali

kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan

sesungguhnya mereka itu adalah pendusta-pendusta belaka). Dengan

demikian sesuailah makna hadits ini dan firman Allah dalam surah Ar-

Ra'd ayat 18, t rii:ir A +iW ,f t\i,J';;A Li'i ls"ktronvo

mereka mempunyai semua [ketrayaanJ yang ada di bumi dan

fditambahJ sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka

akan menebus dirinya dengan kelrayaan itu)."

Dia berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang boleh

mengatakan, lrr ;'ji (Allah berfirman)' Namun ini bertentangan

dengan pendapat lang memakruhkannya. Sebenarnya yang

membolehk *, St-rs lirr iri (Allah Ta'ala berfirman) adalah pendapat

yang janggal lagi bertentangan dengan pendapat para ulama salaf dan

khalaf. Selain itu, bertentangan juga dengan beberapa peryy{9n

hadits. Allah berfirman dalam surafr Al Ahzaab ayat 4, "6;it Str-bti
'pr tsQ" *s (Dan Atlah mengatakan yang sebenarnya dan Dia

menunjukkan jalan fYong benar])."

Ketiga,;.r-; i.'q* ,y (Dari Adi bin Hatim)' Dia adalah Ath-

Tha'i.

*i'c'6n 6 (Tidak ada seorang pun dari palian)' Redaksi ini

secara tekstual ditujukan kepada para satrabat, namun ini mencakup

semua orang yang beriman, baik yang lebih dulu maupun yang

kemudian. Demikian pendapat yang diisyaratkan oleh Ibnu Abi

Jamrah.

lrr ,6j(i '11(I<ecuali Altah al<an berbicara kepadanya).Dalatrr

riwayat Waki' dari Al A'masy, darinya yang diriwayatkan oleh Ibnu

Maj atr disebutkan,'oL ilr;;, (Tuhannya akan b erbi c ar a kep ad any a).

"otJr,i'^}.i'^:i.'d (Tidak ada peneriemah antara Allah dan
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dia). Dalarn riwayat ini tidak disebutkan apa yang dikatakan, dan ini
dijelaskan dalam riwayat Muhill bin Khalifah dari Adi bin Hatim yang

dikemukakan pada pembahasan tentang zakat dengan redaksi, ';4 "j

diberdirikan di hadapan Allah tanpa ada hijab antara Allah dan dia,

dan tidak ada penerjemah yang menerjemahkan untulcnya. Lalu Allah

benar-benar berfirman kepadanya, "Bukankah Aku telah memberimu

harta?" Ia menjawab, "Benar.")

Tentang makna 'Ot;+'$t telah dipaparkan pada pembahasan

tentang permulaan turunnya *uhyu, yaitu pada penjelasan kisah

Hiraklius.

L;rii J;:, d;-*'*:;- { (Kemuaian ia melihat namun tidak

menampak r"r)or, pun di hadapannya). Dalam riwayat Isa bin Yunus

dari Al A'masy yang dikemukakan pada pembahasan tentang tauhid

dan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan redaksi, '#-i'#

iiri ri rr ,sT"\i'ri'?ai'yrt ,ii:i ti ll Lsr-r6'+ (Kemudian ia melihat

ke sebelah knnannya, tidak ada yang dilihatnya kecuali amal yang

pernah diperbuatnya, lalu ia melihat ke sebelah kirinya, juga tidak

ada yang dilihatnya kecuali amal yang pernah diperbuatnya).

Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dari riwayat Abu Mu'awiyah

dengan redaksi, U:i * il qf ,s;-\i (Namun ia tidak melihat sesuatu

pun kecuali amal yang telah diperbuatnya). Sementara dalam riwayat

Muhill bin Khalifah disebutkan dengan redaksi, lt o;X *'*'P
ir-3r ft ,s;-r| l.q ,f '.L" ,16, (Latu ia melihat ke sebelah kanan,

namun dia hanya melihat neraka, dan melihat ke sebelah kirinya,

namun dia hanya melihat neraka).

Ini adalatr riwayat yang ringkas, sedangkan riwayat
Khaitsamah telah menafsirkannya, dan itulatr riwayat yang dapat
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dijadikan sebagai dasar dalam hal ini. Kata',fi dan p(J(, maksudnya

adalatr liir Gana) aa lriajr Grri).

Ibnu Hubairah berkata,"Lafazh kanan dan kiri di sini sebagai

permisalan, karena biasanya ketika seseoftIng terdesak suatu perkara

maka dia akan menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencari bantuan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan sebab menolehnya

itu karena berharap bisa menemukan jalan untuk memperoleh

keselamatan dari api, tapi dia tidak melihat kecuali yang

mengantarkannya ke neraka, sebagaimana yang disebutkan dalam

riwayat Muhill bin Khalifah.

'$r le,f*:i i:.6",;.';b?-'j (Kemudian ia melihat ke hadapannya

ternyata ada api yang tengah menghadapinya). Dalam.riwayat Isa

disebutkan dengan redaksi, *i;rilt i6r ft 6;10 9rb" #. fu-'1(Dan ia

melihat ke hadapannya namun dia hanya melihat api di depan

wajahnya). Sementara dalam riwayat Abu Mu'awiyah disebutkan

dengan redaksi, )rJt ^i;ii ,.$t;uis. F- (to melihat ke depan

wajahnya ternyata api tengah menghadapinya).

Ibnu Hubairah berkata, "Karena api itu berada di jalanannya

sehingga ia tidak mungkin menghindarinya, sebab itu harus melewati

titian jembatan."

,-,-U',*r'jt j$t ,,*-bi is+ e@ljp (Maka barangsiapa di

antara kalian yang bisa memelihara dirinya dari api walaupun hanya

dengan [menyedekahkan] .,separoh 
kurma). Waki' menambahkan

dalam riwayatnya, ,fr (Maka hendalcnya melakukan)' Dalam

riwayat Abu Muawiyah disebutkan dengan redaksi, lt lgt *': g;-'ot
'W 

\f,'6";'. lUntut< melindungi wajahnya dari api walaupun hanya

dengan [menyedekahkanJ separoh larma, maka hendalmya

melahtkan). Sementara dalam riwayat Isa disebutk an, |*.7:t't$t tgi'6
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,",-u (Maka peliharalah diri karian dari api waraupun hanya dengan

separoh kurma). Maksudnya, jadikanlah antara kalian dan api itu
pelindung yang berupa sedekah dan amar kebaikan waraupun hanya
dalam wujud sesuatu yang kecil.

Cg?:'&|Ji Lj .;,-f, traiyg"trt oraloh diri katian dari api
neraka. Kemudian beliau berpaling dan menghindar). Maksudnya,
menampakkan kewaspadaan terhadapnya. Al Khalili berkata, ,,'ct ,ui

:et f *t.berarti menghindarkan wajatrnya dari sesuatu.,,

Al Fana' berkata, "foHjr adalah orang yang waspada dan

sungguh-sungguh dalam perkara dan menghadap saat berbicara. Salah
satu atau semua makna ini mengena, yakni mewaspadai neraka,
seolah-o I ah beli au melihatnya, atau bersungguh- sungguh mewasi atkan
untuk memelihara diri darinya, atau menghadap ke arah para
sahabatnya dalam berbicara setelah beliau berpaling dari api saat
menyebutkannya."

Ibnu At-Tin mengemukakan, batrwa makna asyaaha adalah
menghadang dan menjauhkan diri. Ada juga yang mengatakan, bahwa
artinya adalah memalingkan wajahnya seperti yang takut terkena.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang pertama lebih tepat, karena
makna ini telah diungkapkan dengan kata aradha (berpating).
Disebutkan dalam riwayat Abu Muawiyah di bagian awalnya, ;i
j$r rrti't ,'Jrt j Ca[ e?6 ,irir *t *h, j*hr Jyi (Rasutuuah

sAW menyebutkan tentang nerara, laru beriau berparing dan
menghindar, kemudian bersabda, "peliharalah diri kalian dari api
neralca.')

.-i# Qtgo trati)- Daran riwayat Abu Muawiyatr disebutkan

dengan redaksi, al Jji-btr 'rfr @ ;L ,C$fi ,f?ii .jrjr t jior ,:J,6,j
(Kemudian bersabda, "peliharalah diri lcalian dari api neraka.,, Lalu
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beliau berpaling dan menghindari, sampai-sampai kami mengira

bahwa beliau melihatnya). Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al
Ismaili dari Jarir, dari Al Ismaili.

Ibnu Hubairah dan Ibnu Abi Jamrah mengatakan tentang

hadits ini, bahwa Allah berbicara kepada para hamba-Nya yang

beriman di negeri akhirat tanpa perantara, dan hadits ini mengandung

anj uran untuk bersedekah.

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Hadits ini berfungsi sebagai dalil

yang menjelaskan bahwa sedekah walaupun sedikit akan diterima oleh

Allah, asalkan dengan mata pencaharian yang halal."

Selain itu, hadits ini mengisyaratkan bahwa sedekah atau amal

kebaikan lainnya yang kecil tidak menghinakan. Hadits ini juga

berfungsi sebagai dalil bagi para ahli zuhud yang berkata, "Yang

menoleh itu binasa." lni disimpulkan dari redaksi yang menyebutkan

bahwa ia melihat ke sebelah kanan dan kirinya. lni adalah bentuk

menoleh, karena itulah ketika dia melihat ke hadapannya ternyata ada

api yang tengah menghadapinya."

Hadits ini pun menjelaskan bahwa letak neraka sangat dekat

dengan orang-orang yang berada di tempat berdiri (padang mahsyar).

Al Baihaqi meriwayatkan riwayat dalam kitab Al Ba'ts dan Mursal

Abdullah bin Babah dengan sanad yang para periwayatnya tsiqah

secara marfu','i4i )\i |H,* i$ur'5::ti ;ts (Aku seolah-olah

melihat kalian di tempat tinggi berlutut di hadapan Jahanam). Kata

jutsaa adalah bentuk jamak dari jaats (berlutut). Sedangkan al kaum

adalah tempat tinggi yang didiami oleh umat Muhammad SAW,

sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Ka'ab bin Malik yang

diriwayatkan Imam Muslim, bahwa pada Hari Kiamat nanti mereka

berada di atas bukit yang tinggi.

Hadits ini juga menunjukkan batrwa berhijabnya Allah dari

para hamba-Nya bukanlah dengan pembatas yang bersifat fisik, tapi
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dengan hal yang bersifat abstrak. Ini disimpulkan dari sabda beliau, p
tiz ', ijfi c';)a'fu- 1r"^udian dia melihat namun tidak nampak

sesuatu pun di hadapannya).

Ibnu Hubairah berkata, "Yang dimaksud dengan 'tutur kata

yang baik' di sini adalah tutur kata yang menuntun seseorang kepada

hidayah atau mencegah dari keburukan, mendamaikan antara dua

pihak yang bermusuhan, memisahkan antara dua pihak yang berseteru,

memecahkan perkara yang sulit, menyingkap perkara yang belum

jelas, mencegah kerusuhan, atau meredakan kemarahan."

50. Tujuh Puluh Ribu Orang yang Masuk Surga tanpa Hisab

(Diperiksa)

,Jv y'6'o1t,i';,i* f ; #'+* itt.".; if.
a'; o1 *fi ili '**f ,l-,r;a\, ,I* ,ui,iG
rJ';- Ur*i;*rt a'; Urr,'rit, ; ?- Ut r,Iii
', co il:,,)-;; (:c^L ,;i 

"t? 
tttiL'*i .iLjT drt ,i*it

* \- 6g t'*i i\i iy',h:i'odj,y ,iu r,;i :\'*
trWat:---,t r-uriit;li o'r; )?':,:o1l t$ i,Su

,o'r'3:; lj ,Jr*fi-'ll, ,o'r'rs; I f;tt ,sv 91.: ij .*t*
ti ir 7\r :,:G',fr'o1:r"t<L ittla ,u'.ki €, ,p't

7\t:Jta 
"1 

JL,, ftis ; e ,u|*t';i:t,iG )* ,*
.:etEJ t+.'orA :Jv ,ria #bf hr

6541. Dari Hushain, dia berkata: Aku pemah berada d sisi
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Sa'id bin Jubair, lalu dia berkata: Ibnu Abbas menceritakan kepadaku,

dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Telah diperlihatknn

kepadaku umat-umat terdahulu. Lalu (aht melihat) ada nabi yang

berjalan disertai rombongan besar, ada nabi yang berialan disertai

rombongan kecil, ada nabi yang berialan disertai sepuluh orang, ada

nabi yang berjalan disertai lima orang, dan ada juga nabi yang

berjalan sendirian. Aku kemudian melihat, tiba-tiba ada rombongan

besar yang banyak, aku lalu bertanya, 'lllahai Jibril, apa itu umatku?'

Jibrit menjawab, 'Bukan. Akan tetapi, lihatlah ke ufuk sana'. Aku

lantas melihat, ternyata ada rombongan yang sangat banyak. Jibril

berknta, 'Mereka itu adalah umatmu, dan di bagian depan mereka

adalah tujuh puluh ribu orang yang (masuk surga) tanpa diperil<sa

dan disilaa'. Aku bertanya, 'Mengapa?' Jibril menjawab, '(Karena)

mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berobat dengan besi

panas, tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah melakuknn

tathayyur2s, dan hanya kepada Tuhan merekalah mereka

bertawakkal'."

Setelah itu Ukkasyah bin Mihshan berdiri menghampiri Nabi

SAW, lalu berkata, 'Berdoalah agar Allah menjadikanku termasuk

bagian dari mereka'. Beliau berdoa, 'Ya Allah, jadikanlah dia

termasuk bagian dari merefra'. Kemudian berdiri pula pria lain

menghadap beliau, lalu berkata, 'Berdoalah agar Allah menjadikanku

termasuk bagian dari mereka'. Beliau bersabda, 'Engkau telah

didahului oleh Ukkas ayah' ."

'iu l:r;i;; t|'oi '.';"":it ;'^7 ssr- ils"U,^\ *
It o 'a, l.',t o. ',.'..i, .'

,-Jt tH +:.>,tt JdJ,- iJ-* *: *\t ,* yt',5';:, &

2' sikap optimis atau pesimis berdasarkan burung yang lewat, jika burung itu

terbang di sebelah kanarurya, maka dia meyakini bahwa apa yang akan dilalarkannya

mendapat berkah, dan jika terbang di sebelah kirinya, maka apa yang dilahrkannya

tidak mendapat berkah -ed.
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i:i;', ..,er Q pstiiafe'i)';ot taii';? ei';)
'J';', 

t:. :Jw *i; E';is*\i n4 U'^i,<L ita i;";
, 1,, , .,1 a! ,l,t ;p;1u r .fi,'diJ;t "d, ilG'.'& ,#ti li,r i',r ,ar

t+.'d6 ,Ju" :& ,# ti llr i3r ,ar J';, u- i,Sw ,G\i
.:etEJ

6542. Dai. Az-Zurhi, dia berkata: Sa'id bin Al Musayyab

menceritakan kepadaku, Abu Hurairah menceritakan kepadanya, dia

berkata, "Aku mendengar Rasulullatr SAW bersabda, 'Akan masuk

surga dari umatku rombongan, mereka berjumlah tujuh puluh ribu

orang, wajah merelca bersinar seperti bersinarnya bulan pada malam

purnama'."

Abu Hurairah berkata, "LJkkasyah bin Mihshan Al Asadi

kemudian berdiri sambil menyingsingkan kain yang dikenakannya,

lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, berdoalah agar Allah menjadikanku

termasuk bagian dari mereka'. Maka beliau berdoa, 'Ya Allah,
jadilranlah dia termasuk bagian dari mereka '. Setelah itu berdiri pula

seorang laki-laki dari golongan Anshar, lalu berkata, 'Wahai

Rasulullah, berdoalah agar Allah menjadikanku termasuk bagian dari

mereka'. Beliau bersabda, 'Engkau telah didahului oleh Ukkasyah'."

u{;t,r\!^i,'pj *ht JbUt'J$:Jtt *-- i "W *
+i'*ui -,'-j e'e,/i iq- \i- 6i i'rii ii
c. 1. .rrot,. "nl- ttt ctlal',tc. 4. .. .r,..

:f P €-t*ss a;Jt f^ril: f+J-ll Jlr+ F ,f.. p-€-",{

.r4t -og .-at

6543. Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, 'Nabi SAW bersabda
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, Sungguh akan masuk surga dari umatht sebanyak tujuh puluh ribu

orang -atau 
tujuh ratus ribu orang. Ia ragu pada salah satunya-.

Merekn saling berpegangan tangdn satu sdma lain sampai yang

pertama dan yang terakhir masuk surga, serta wajah mereka seperti

cahaya bulan pada malam Purnama'."

'J.'i,'Ju'.:r.3 *it ,k'4t i, lQ;-\t gr'* qt f
\ ,--.:lt'Ui U i# L\'l ig i ,rAt ;h'1p?, 'iiir t;r'1^i

YrL ,i;l #' ',Pi 
u', ,r'i

6544. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

,,Ahli surga ntasuk surga dan ahli neraka masuk neraka. Kemudian

berdirilah penyeru di antara mereka,'l{ahai ahli neraka, tidak ada

tagi kematian, dan wahai ahli surga tidak ada lagi kematian,

(semuanya) kekal'."

,*;t $fu,Jrdj

.t';! 3J].! ,

6545. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, 'Dikatakan kepada para ahli surga, 'Wahai ahli surga,

(kalian) kekal, tidak ada lagi kematian', dan (dikatakan pula) kepada

para ahli neraka, 'wahai ahli neraka, (kalian) kekal, tidak ada lagi

kematian'."

Keterangan Hadits:

(Bab tujuh puluh ribu orang masuk surga tanpa diperil<sa).lni

mengisyaratkan adanya perkara lain di balik pembagian yang

terkandung di dalam ayat yang diisyaratkan pada bab sebelumnya, dan

t:_ :*i *a ?rt J:" '$t'JG :'JG i;j ,sj *
Slr'S^i 11-:rtht &\': .'o'; ! 3,ri ,t;t',Yi
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bahwa di antara manusia ada yang sama sekali tidak diperiksa. Ada
yang diperiksa dengan ringan, dan ada jugayangdipersulit.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan lima hadits, yaitu:

Pertam a,'* i (D itamp akkan). Demikian disebutkan dalam

bentuk pasif.

Fli (Umat-umal). Absyar bin Al Qasim telah menjelaskan

dalam riwayatnya dari Hushain bin Abdurrahman yang diriwayatkan

At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, bahwa itu terjadi pada malam Isra', d'i
't-,tir't;:'/ur'F- g pt *\t 'v Qure;i (Ketika Nabi sAW

diperjalanknn pada malam hari, beliau melewati seorang yang

berjalan bersama satu orang). Jika riwayat ini akurat, maka riwayat

ini cukup kuat untuk menunjukkan terjadinya isra' dan mi'raj Nabi

SAW lebih dari sekali, dan bahwa itu juga tef adi sewaktu di Madinah

selain te{adi juga di Makkah, karena dalam riwayat Ahmad dan Al
Bazzar dengan sanad yang shahift disebutkan , iior J?: ry ql-St ,i';ki

";tw 
,wl;,ilr l#ti ",.r"'*i ,iut #t€tL'j ,1,u": * to' .J-

'oj.r'" tit'a;;r'J"td, 1,:^$)iJt'ldj , i- (pembicaraan kami bersama

Rasulullah SAW begitu panjang. Kemudian knmi kembali kepadanya,

lalu beliau bersabda, "Tadi malam ditampakkan kepadalru para nabi

dengan umatnya. Ada nabi yang berjalan disertai tiga orang, ada

nabi yang berjalan disertai oleh sejumlah orang."), setelatr itu
disebutkan haditsnya.

Dalam hadits Jabir yang diriwayatkan Al Bazzar disebutkan,

lei,Ar e os U ip". ?v ,P ot4r 9il* t *t *v h, ov ht J:y't G.t

(Rasulullah SAW terlambat shalat Isya' hingga sebagian sahabat

yang ada di masjid tertidur). Yang tersirat dari masalatr ini, bahwa

peristiwa isra' yang terjadi di Madinatr bukanlah isra' yang terjadi di
Makkah, yaitu yang rnenceritakan dibukakannya pintu-pintu langit,
pintu demi pintu, dan bukan mengenai perjumpaan dengan para nabi
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di setiap langit, tidak pula mengenai konsultasi dengan mereka atau

pun Musa mengenai shalat fardhu dan peringatannya serta hal-hal

yang terkait dengannya. Namun yang sering terulang adalah banyak

hal selain itu yang dilihat Nabi SAW, di antaranya pernah terjadi di

Makkah dan ada juga yang di Madinah setelah hijrah, dan

mayoritasnya terjadi dalam mimpi.

'r+ii (Lalu aku dapati). Ini menunjukkan bahwa apa yang

beliau lihat begitu jelas. Dalam riwayat Al Khasymihani disebutkan

dengan redaksi, 
t;t e:a (Lalu ada nabi).

"olt 1t'tati). Kata ini dibaca nashab, sedangkan dalam riwayat

Al Kusymihani dibaca rafa' karena berfungsi sebagai subjek ( Gli
I a,-

d'l'
;-Xfi '^it';;" (Yang berjalan disertai rombongan besar).

Maksudnya, jumlah manusia yang banyak.

;,-ir'^ii ;;Vti ,:ufir'rti frtolrj (Ada nabi yang berialan

disertai rombongan kecil, ada nabi yang berjalan disertai sepuluh

orang). Dalam riwayat Ibnu Fudhail disebutkan dengan redaksi, Jiij
}ui;t|aatti?" *Vr:'oilt 1tatu ada seorang nabi dan dua orang

nabi yang bersama sejumlah orang\. Abtsar menambahkan dalam

riwayatnya,i:;ptt (Dan sedikir). Selain itu, dalam riwayat Hushain

bin Numair disebutkan redaksi serupa namun dengan susunan kalimat

yang didahulukan dan diakhirkan. Dalam riwayat Sa'id bin Manshur

yang saya isyaratkan tadi disebutkal, i-iij"olrt,L;|r ai,i r.lt.i"i?
'e-.lJr * dtt ,"rri i;t & ,lti q*!j0'5.7r ltotu aku melihat nabi

yang disertai sejumlah orang, nabi disertai seorang dan dua orang

saja, nabi yang tidak disertai satu orang, dan nabi yang disertai lima

orang).



Penjelasan tentang kata ar-rahth telah dipaparkan pada

penjelasan hadits Sufyan dalam kisah Hiraklius di permulaan

pembahasannya. Dalam hadits Ibnu Mas'ud disebutkan, 
o;-t}t'#

"rJi'^;i'd:, ;" Ut t,u.rt"4t i6j';-'Ctt.ii',Nt'axj (Lalu ada nabi

yang berjalan disertai oleh tiga orang, nabi yang berjalan disertai

rombongan kecil, dan nabi yang berjalan tanpa disertai seorang pun).

Kesimpulannya dari riwayat-riwayat ini, kondisi para pengikut para

nabi itu berbeda-beda.

";! Sr.- 6$ ,>'pS (Latu aht melihat, tibaliba ada rombongan

besar yang banyak). Dalam riwayat Hushain bin Numair disebutkan

dengan redaksi, '4\i 
"; f;! f:rn cJ-?j gatu aku melihat rombongan

besar yang banyak menutupi uf"k).Kata sawaad adalah lawan kata

bayaadh (putih), yaitu sosok yang terlihat dari kejauhan. Disifati

dengan "banyak" untuk mengisyaratkan bahwa yang dimaksud adalah

kata jenis, bukan satuan. Dalam riwayat Ibnu Fudhail disebutkan, fu

ij\\ 1*"*"nuhi ufuk).Maksudnya, arah langit.

r 'jf s6)i ,13; ,*i { ,Lii (Atu pun berkata, "Wahai Jibrit,

apa itu umatku? " Jibril menjawab, "Bukan. ") Dalam riwayat Hushain

bin Numair disebutkan, yt e ;n $h :$p ,di o';<tii'o77
(Maka aku pun berharap bahwa itu adalah umatlar Lalu dikataknn,

"Ini adalah Musa di antara kaumnya.'). Dalam hadits Ibnu Mas'ud

yang diriwayatkan Imam Ahmad disebutkan , # e ,;n t 7 e
,b.rr\ )i.'a;; ei'!?i ri; iS! e:l* u ,t tai ,girib ,P.rlt q.b
(Ilingga lewatlah Musa di dalam rombongan dari kalangan bani

Israil sehingga membuatlu takjub, lalu aht bertanya, "Siapa

merelca?" Lalu ada yang menjawab, "Ini saudaramu, Musa, beserta

Bani Israil.'). Kabkabah artinya rombongan manusia yang bersama-

sama.
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"# !;69 o:y,i lliJl pi ,#i (Akan tetapi, tihattah ke

ufuk sana. Kemudian aht melihat, ternyata ada rombongan yang

sangat banyak). Dalam riwayat Sa'id bin Manshur disebutkan dengan

redaksi, 'ff (besar) dan tambahan, r51 i 'cr:#i .Pli Jl pi ,rt,p
fri #li ;t'JrJi,d|#,W i* (Latu di'trataka'n kepadatat,

"Lihatlah ke ufuk." Maka alat pun melihat, ternyata ada rombongan

yang sangat besar, lalu dikatakan kepadaku, "Lihatlah ke ttf"k
lainnya."). Selain itu, dalam riwayat Ibnu Fudhail disebutkan, \f1- t$
,t7!Jt 9J, ,.;,-Jfofijr '.iri J"i ,d'#,e\ill'i lr"rryota ada

rombongan yang telah memenuhi duk, lalu dikatakan kepadaku,

"Lihatlah ke sebelah sini dan ke sebelah sini pada arah-arah langit.')

Dalam hadits Ibnu Mas'ud disebutkan, 9:*i3J ii.lli rift

)+1t (Ternyata ufuk telah tertutupi oleh waiah-waiah manusia).

Sementara dalam redaksi riwayat Ahmad disebutkan , tg;n \iii Ui:j
'e6Ztt F'Ci \:':ei, Ut*ti,S! ,:ej{'gt&€ i?bli ,S;sr5'J4tt

(Lalu alat melihat umatlu telah memenuhi lembah dan pegunungan,

maka aku pun takjub dengan banyalcnya mereka dan kondisi merekn.

Lalu dikataknn, "Apakah englau rela wahai Muhammad?" Alat
menjawab, "Ya, wahai Tuhanlat')

Al Ismaili pernah ditanya, batrwa Nabi SAW tidak

mengetahui umatnya sampai beliau mengira batrwa mereka adalah

umatnya Musa, sementara disebutkan dalam hadits Abu Hurairah

yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang bersuci, JF'6

"1i! it |'o'tilr;;? a+t .Jui r,:gl'u ; d sp (Bagaimana engtrau

mengenali umatmu yang belum pernah engkau lihat? Beliau

menjawab, "Sesungguhnya mereka mempunyai tanda putih dari bekns

wudhu. '). Dalam redaksi lainnya disebutkan, e* )ir.i4 q"
(Tanda yang tidak dimiliki seorang pun selain mereka). Dia
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menjawab, bahwa orang-orang yang beliau lihat di ufuk itu tidak

dapat diketahui secara jelas karena banyaknya tanpa bisa membedakan

orang per orang. Sedangkan yang disebutkan dalam hadits Abu

Hurairah, maka itu diartikan ketika mereka berdekatan dengan beliau.

Hal ini sebagaimana bila seseorang melihat orang lain dari kejauhan,

lalu mengajaknya bicara sementara dia tidak mengetahui bahwa itu

adalah saudaranya. Setelah dapat membedakan dari yang lain, dia pun

mengenalinya.

Ini ditegaskan oleh riwayat yang menyebutkan, bahwa hal itu

terjadi ketika mereka keluar dari telaga.

ttrJi rt'$)b a* r p;rij Gii o}ii :t[i ,'4{,t "i:i^
(Mereka adalah umatmu, dan di bagian depan merekn adalah tuiuh

puluh ribu orang yang [masuk surga] tanpa diperiksa dan disil<sa).

Dalam riwayat Sa'id bin Manshur disebutkan dengan kata,'n-iii

(Bersama mereka) sebagai ganti kata, '6;rL.it (Di bagian depan

mereka),dan dalam riwayat Hushain bin Numair disebutkan, :7F gj
(Dan bersama mereka). Demikian juga yang disebutkan dalam hadits

Ibnu Mas'ud. Yang dimaksud dengan "bersama" ini adalah secara

maknawi, karena yang tujuh puluh ribu orang tersebut termasuk

golongan umat beliau, n€unun sebenarnya mereka tidak termasuk yang

dihadapkan pada saat itu. Maksudnya, menambah banyaknya umat

beliau dengan ditambahkannya tujuh puluh ribu orang itu.

Dalam riwayat Ibnu Fudhail disebutkan, *lj; Ut-.Jt ,!'U',

i+ fr8i tt:j) (Dan dari mereka tuiuh putuh ribu orang masuk

surga tanpa hisab [diperiftsa]). Sementara dalam riwayat Abtsar bin

Al Qasim disebutkan, iif tW'qi b :t*'u3 ,:oiii )9 (Mereka

adalah umatmu, dan dari mereka itu ada tujuh puluh ribu orang dari

umatmu).

Kata penunjuk "mereka" menunjukkan kepada umat, bukan
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kepada yang khusus dihadapkan. Kemungkinan juga makna '{
(bersama) ini adalatr ir+ (dari) sehingga dengan demikian riwayat-

riwayat itu menjadi sesuai.

r i!
iJ.1 :L-l (Aku bertanya, "Mengapa?'")Katai] adalatr kata

tanya yang menanyakan tentang sebab. Dalam riwayat Sa'id bin
Manshur dan Syuraih dari Husyaim disebutk *, uj-, F' af- 'H i
i-ijt';.tiil@.Jui ,qrl d i"6' 'c6i ,:if ,yn -*j *bt
l)t-:,li Crr4j c;1, #:'ei!zi;. Jtsj *) i:E?$, (,t; l' 

'J'y:)rfu

,'o\:pU p, * io' ,,u lt J?: e* ,,gi rij;ii 4t il tf ;;-{
i-j-j, F ,i-ii (Kemudian beliau -yaloi Nabi SAW- bangkit lalu

masuk ke dalam rumahnya, malra orang-orang pun ramai
membicarakan tentang mereka [orang-orang yang alwn masuk surga
tanpa diperilua dan tanpa disiksa terlebih dahuluJ. Sebagian mereka

berkata, "Mereka adalah yang bersahabat dengan Rasulullah SAW."
Sebagian lainnya berkata, "KemungHnan merelw adalah anak-anak
kita yang lahir di masa Islam sehingga tidak pernah

memperselartukan sesuatu pun dengan Allah." Dan mereka

menyebutkan hal-hal lainnya. Setelah Rasulullah SAW keluar, mereka

pun memberitahukan kepada beliau, makn beliau pun bersabda,

" Mereka adalah orang-orang.').

Dalam riwayat Abtsar disebutkan ,'$'ja li $U-Vi'San
(Kemudian beliau masuk fke dalam rumahnyaJ, sementara mereka

tidak menanyakan itu kepada beliau dan beliau pun tidak menjelaskan

kepada mereka). Dalam riwayat Ibnu Fudhail disebutkan, i 
jt ,p'6il

l>tlli Crru);,ijr r;3r;f \i ,e'F ;;b1t qtl! si ;$ ;i; $ui
iwA ee *:*p il' ,* ,;t g *A,,;2'i'{a1 (Maka orans-

orang pun ramai membicaralan [tentang orang-orang yang akan

masuk surga tanpa diperilaa dan disiksa terlebih dahuluJ. Mereka
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berkata, "Kamilah orang-orang yang beriman kepada Allah dan

mengilaii Rasul-Nya. Kitalah mereka itu, atau anak-anak kita yang

dilahirkan dalam masa Islam, sedangkan kita dilahirkan di masa

jahiliyah." Hal itu kemudian sampai kepada Nabi SAW, maka beliau

pun keluar lalu bersabda).

Dalam riwayat Hushain bin Numair disebutkan, ',# $,1 liui
LJ:jt:;.i f :tF ,#i ,l:r,ti lu, 

rtt 4i )'-lrt, e €ni (Maka mereka

berkata, "Sedangkan kita dilahirkan dalam keadaan syirik, akan

tetapi kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, jadi mereka itu pasti

anak-anak kita.") Dalam hadits Jabir juga disebutkan, i-j :6.')ri1
irii:lr (Sebagian kami berkata, "Mereka itu para syuhada."). Dalam

riwayatnya yang lain disebutkan, IUI ,llig ;p (attu orang yang

luluh hatinya untuk Islam).

oy i;- d) ,Pt ,o't:*5-1't ,oi)'-#-li ,oi:Fi-r rlri (Mereka

itu adalah orang-orang yang tidak pernah berobat dengan besi panas,

tidak pernah minta diruqyah, tidak melakulcan tathayyur, dan hanya

kepada Tuhan merekalah mereka bertawakkal). Mayoritas riwayat

menyebutkan keempat hal ini dalam hadits Ibnu Abbas walaupun

sebagiannya ada yang mendahulukan penyebutannya daripada yang

lain. Demikian juga dalam hadits Imran bin Hushain yang

diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan pada salah satu redaksinya tidak

menyebutkan, b\i-fu-Yj (Tid.ak melakukan tathalryur). Seperti itulah

redaksi yang disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud. Sedangkan dalam

hadits Jabir yang telah saya singgung disebutkan keempat hal tersebut.

Dalam riwayat Sa'id bin Manshur yang diriwayatkan Imam Muslim

disebutkan, oij-$1(Dan tidak meruqyah) sebagai pengganti kata t1

ii*(dan tidak berobat dengan besi panas).

Sfrkh Taqiyuddin bin Taimiyah mengingkari riwayat ini, dan

dia menyatakan batrwa ini kesalatran dari periwayafirya. Ia berdalil

610 _ FATHUL BAARI



bahwa orang yang meruqyah berbuat baik kepada orang yang

diruqyah, bagaimana mungkin itu dianjurkan untuk ditinggalkan?

Selain itu, Jibril pernah meruqyah Nabi SAW, dan Nabi SAW juga

pemah meruqyah para satrabatnya. serta mengizinkan mereka untuk

meruqyatl Nabi SAW bersabd4 
'$ii'oJi'gjr1-'oi 

7V 
"t, 

6-'
(Barangsiapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya,

malra hendalcnya melahtkannya). Jadi, pemberian manfaat itu

dianjurkan.

Ia juga berkata, "Adapun yang meminta diruqyah, adalah

orang yang meminta orang lain untuk meruqyahnya dan

mengharapkan manfaatnya, sedangkan kesempumaan tawakkal

menafikan itu. Jadi, yang di dimaksud dengan penyifatan tujuh puluh

itu adalah dengan kesempurnaan tawakkal, sehingga mereka tidak

meminta orang lain untuk meruqyahnya, tidak berobat dengan besi

panas dan tidak meyakini sesuatu dapat mendatangkan kesialan."

Yang lain menjawab, bahwa talrrbatran dari periwayat yang

tsiqah dapat diterima, dan Sa'id bin Manshur adilah seorang hafrzh

(penghafal hadits). Imam Bukhari dan Imam Muslim pun

menjadikannya sebagai sandaran. Imam Muslim juga bersandar pada

riwayatnya ini. Selain itu, kesalatran periwayat yang memungkinkun

untuk diperbaiki tambahannya, maka tidak merusaknya. Maknanya,

yang membawa kepada sikap yang salah itu terdapat pada orang yang

meminta diruqyah, karena dia berdalil, bahwa orang yang tidak

meminta orang lain untuk meruqyatrnya berarti tawakkalnya

sempurna.

Dengan demikian, ruqyah yang dilakukan oleh orang lain

terhadapnya juga semestinya tidak dibiarkan demi kesempurnaan

tawakkal. Tidak terjadinya hal ini dari Jibril sebagai bukti atas klaim

ini, dan tidak terjadinya hal itu dari perbuatan Nabi SAW juga sebagai

buktinya. Karena sikap beliau menunjukkan pensyariatan dan

penjelasan hukum. Bisa dikatakan bahwa orang-orang itu
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meninggalkan ruqyah dan tidak meminta ruqyah terkait dengan

materinya, karena orang yang melakukannya tidak aman untuk

menggantungkan dirinya kepadanya, karena ruqyah itu sendiri tidak

dilarang, dan yang dilarang adalah yang berupa syirik atau mengarah

kepada syirik. Oleh sebab itu, Nabi SAW bersabda, ,Ftil * t*fy
"!';',fr I g J!)uriu.li (Tuniukkan ruqyah-ruqyah kalian kepadalat,

dan tidak mengapa selama tidak mengandung syirik). Ini
mengisyaratkan bahwa alasan larangannya sebagaimana yang telah

dipaparkan pada pembahasan tentang pengobatan.

Al Qurthubi dan lainnya menukil, bahwa pengunaan ruqyah

dar. kny (pengobatan dengan besi panas) menodai tawakkal. Beda

halnya dengan bentuk-bentuk pengobatan lainnya, karena kesembuhan

dengan cara keduanya merupakan prediksi. Sedangkan cara lainnya

biasanya pasti, seperti dengan makanan atau minuman, sehingga tidak

menodai tawakkal.

Al Qurthubi berkata,'?andangan ini rusak dari dua segi, yaitu:

(a) mayoritas pengobatan adalah prediksi, dan (b) ruqyah itu
menggunakan nama-nama Allah sehingga disertai dengan tawakkal

kepada-Nya, bersandar kepada-Nya, mengharapkan apa yang ada di
sisi-Nya dan memintakan keberkahan dengan nama-nama-Nya. Jika
hal ini menodai tawakkal, berarti doa juga telah menodainya, karena

tidak ada perbedaan antara dzikir dengan doa. Bahkan Nabi SAW
sendiri pernah diruqyah dan meruqyah, serta dilakukan olah para salaf

dan khalaf. Jika hal itu menghalangi untuk masuk ke dalam yang tujuh
puluh ribu atau menodai tawakkal, tentu tidak dilakukan oleh mereka,

bahkan di antara mereka ada yang lebih berilmu dan lebih utama

daripada yang lain."

Pendapat ini dapat ditanggapi, batrwa pendapat ini dilandasi

oleh anggapan bahwa yang tujuh puluh ribu orang tersebut lebih tinggi
derajatrrya daripada yang lain secara mutlak, padatral sebenamya tidak

demikian berdasarkan hal-hal yang akan saya paparkan nanti.
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Abu Thalib bin Athiyah menyatakan dalam kitab Mawazin Al
A'mal, bahwa yang tujuh puluh ribu orang tersebut adalah yang

dimaksud oleh firman Allah dalam surah Al Waaqi'ah ayat 10-11,

,l$r gb e ctf.pt:'Vrl o'.at!)t o',h.t3ti (Dan orang-orang yang

paling dahulu beriman, mereka itulah orang yang didekatkan [kepada
AllahJ. Mereka berada dalam surga-surga yang penuh dengan

kenikmatan). Jika memang benar bahwa mereka itu yang dimaksud,

maka jelaslah sudah, tapi jika bukan, maka belum jelas.

Imam Ahmad meriwayatkan hadits yang dinilai shahih oleh

Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari hadits Rifa'ah Al Juhani, dia

berkata, F:lJb ir k )U J?igLrJi (Kami datang bersama

Rasulullah SArn lalu dia menyebutkan suatu hadits yang di dalamnya

disebutkan, r\tf,it:,qL1 ?1ii'# il u &J'J+U-'oi e, e.*i
n-sit ,i 6u'&.$'ii *tlii'u'*'ii €t,:r;F ,? 6,rt,'d r i.,(

(Tuhanku menjanjikan kepadaku untuk memasukkan ke surga dari
umatku sebanyak tujuh puluh ribu orang tanpa hisab, dan

sesungguhnya aku mengharap agar merekn tidak memasubinya

dahulu sehingga kalian dan para isteri serta anak keturunan kalian
yang shalih telah menempati tempat-tempat di surga).

Ini menunjukkan batrwa kelebihan tujuh puluh orang orang

yang masuk surga tanpa hisab tidak memastikan bahwa mereka lebih

utama daripada yang lain, bahkan di antara yang dihisab ada yang

lebih utama daripada mereka. Sedangkan yang belakangan masuk

surga dapat dipastikan keselamatannya dan diketahui tempatnya di

surga dapat memintakan syafaat bagi lainnya yang lebih utama

daripada mereka. Sebentar lagi, akan saya kemukakan pada hadits

Ummu Qais binti Mihshan, bahwa di antara yang tujuh puluh ribu
orarlg itu termasuk mereka yang dikumpulkan dari pekuburan Baqi' di

Madinah. Imi adalah kekhususan lainnya.

o11$S- 1 2 Qidak mey akini mel akuknn t athayyur). Penj elasan
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tentang thiyarah telah dipaparkan pada pembahasan tentang

pengobatan. Maksudnya, mereka tidak bersikap pesimistis atau

berkeyakinan bahwa sesuatu dapat mendatangkan kesialan

sebagaiman a y ang bi as a dilakukan oleh kaum j ahiliyah.

t'y'* €; ,*j (Dan ha,nya kepada Tuhan merekalah mereka

bertawakkal). Kemungkinan redaksi ini sebagai penafsiran redaksi

sebelumnya, yaitu tidak meminta diruqyah, tidak berobat dengan besi

panas serta tidak melakukan tathayyur. Kemungkinan juga ini

merupakan bentuk perangkaian kalimat yang umum setelah kalimat

yang khusus, karena satu sifat yang sama dari itu semua adalah

tawakkal. Penjelasan tentang tawakkal telah dipaparkan pada "bab dan

barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan

mencukupkan (keperluan)nya".

Al Qurthubi dan lainnya berkata, "sebagian sufi mengatakan,

'Tidak ada yang layak menyandang sebutan tawakkal kecuali orang

yang menjaga hatinya dengan takut kepada Allah, bahkan sekalipun

diserang singa ia tidak gentar, dan tidak berusaha mencari rezeki

karena Allah telah menjaminnya'. Namun, jumhur menolak

pandangan ini, mereka berkata, 'Tawakkal bisa dicapai dengan

meyakini janji Allah, meyakini bahwa qadha-Nya pasti terjadi, dan

tidak meninggalkan hukum kausalitas (sebab-akibat) dalam hal

mencari rezeki yang memang harus dipenuhinya, yaitu berupa

makanan dan minuman, mempertahankan diri dari musuh dengan

mempersiapkan senjata, menutup pintu dan sebagainya'. Itu tidak

herarti seseorang harus menggantungkan hatinya kepada sebab-sebab

itu, tetapi meyakini bahwa semua itu tidak dapat mendatangkan

rnanfaat atau pun menolak madharat. Sebab dan akibat itu berasal dari

perbuatan Allah, dan semuanya terjadi sesuai dengan kehendak-Nya.

Karena itu, jika seseorang lebih cenderung kepada sebab, maka akan

menodai tawakkalnya, dan mereka ini terbagi menjadi dua golongan,

yaitu golongan yang sampai dan golongan yang menempuh

(mengupayakan). Golongan pertama adalah golongan yang sampai
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(mencapai tingkat tawakkal sejati), yaitu orang yang tidak melihat
kepada sebab-sebab walaupun sebab-sebab itu tersedia, sedangkan
golongan yang menempuh (mengupayakan) kadang ia melihat kepada

sebab-sebab (faktor penyebab), hanya saja kadang dia menepis itu dari
dirinya secara ilmiah dan peras&m-perasilan yang ada hingga
mencapai tingkat sempuma."

Abu Al Qasim Al Qusyairi berkata, "Tawakkal letaknya di
dalam hati, sedangkan gerakan lahir tidak menafikannya bila seorang

hamba benar-benar meyakini bahwa segala sesuatu dari Allah. Jika
ada sesuatu yang mudah maka itu karena Allah memudahkannya, dan

bila ada kesulitan maka itu karena sudah ditakdirkan-Nya."

Di antara dalil-dalil yang mensyariatkan beke{a mendapatkan

nafkah adalah seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan

tentang jual-beli dari haidts Abu Hurairah secara marrtt', 'J-?i 
6 ,Pi

# 1fr'psU"\s ok1,#'c'S+}t ls"toik-baik yang dimakan

seseorang adalah dari hasil kerjanya. Dan Daud senantiasa makan
dari hasil kerjanya). Allah berfirman dalam surah Al Anbiyaa' ayat

80, tr-,'ti lH'6+rA, € f t t;b 'otiJei (Dan tetah Kami ajarkan

kepada Daud membuat baju besi untuk knmu, guna memelihara kamu
dalam peperangan), dan Allah juga berfirman dalam surah An-Nisaa'
ayat 102, €1V fl:L11nan siap siagatah kamu).

Adapun ucapan orang, "Bagaimana anda bisa mencari sesuatu

yang tidak anda ketahui tempatnya?" Jawabannya bahwa yang
dilakukan adalah sebab yang diperintahkan sambil bertawakkal
kepada Allah mengenai apa yang akan dihasilkan sesuai dengan
takdir-Nya. Maka yang dilakukan adalah mencangkul tanah, lalu
menyebarkan benih, kemudian menyerahkan segala urusan kepada

Allah dalam hal pertumbuhan dan turunnya hujan yang
menyiraminya. Atau, memproduksi barang misalnya, mengangkutnya
lalu menjajakannya, kemudian mengenai pembeli yang tertarik, itu
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semua diserahkan kembali kepada Allah. Bahkan hukum mencari

rezeki adalah wajib bagi orang yang mampu melakukannya dan dia

mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarga, sehingga bila tidak

melakukannya berarti dia telah berbuat maksiat.

Sementara Al Karmani memaparkan sifat-sifat tersebut dengan

menakwilkannya, dia berkata, "Sabda beliau, o't:t:*-l $idak berobat

dengan besi panas), maknanya adalah tidak berobat dengan besi panas

kecuali dalam kondisi darurat sembari tetap meyakini bahwa

kesembuhan itu datangnya dari Allah, bukan karena terapi pengobatan

tersebut. Sabda beliau, Oi'_F*-:J1 Qidak meminta diruqyah) maknanya

adalah tidak meminta diruqyah dengan ruqyah yang tidak terdapat di

dalam Al Qur'an maupun hadits shahih, seperti ruqyah jahiliyah atau

ruqyah yang tidak terjamin bebas dari syirik. Sabda beliau, oi:#;"'l:
(tidak melakukan tathayyur), maksudnya adalah tidak bersikap

pesimis karena sesuatu. Seakan-akan maksud yang diinginkan adalah

orang-orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan j ahiliyah dalam

keyakinan mereka."

Dia berkata, "Jika ada yang mengatakan bahwa jumlah orang

yang seperti itu lebih banyak daripada jumlah tersebut (lebih dari

tujuh puluh ribu orang), lalu apa arti pembatasan itu?" Ia menjawab

bahwa kemungkinan maksudnya adalah untuk menunjukkan jumlah

yang banyak, bukan mengkhususkan jumlah tersebut."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, secara tekstual, jumlah tersebut

adalah sesuai yang terlihat, karena disebutkan dalam hadits Abu

Hurairah, yaitu hadits kedua bab ini tentang sifat merek u, '#?i;:,*-

j-li' W ft arAylWoioh mereka bersinar seperti bersinarnya bulan

pada malam purnama). Selain itu, pada pembahasan tentang awal

mula penciptaan telah dikemukakan dari jalur Abdurrahman bin Abi

Amrah, dari Abu Hurairah secara marfu', {)? & tt ,FU l-l:: ,:::1

il*t l7lJr G',s:ti ff ;trit €yi O'i;ii3 ,ft (Rombongan
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pertama yang masuk surga seperti bulan, dan orang-orang yang
setelah mereka seperti bintang yang paling terang cahayanya di
langit). Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari berbagai jalur, dari
Abu Hurairah, di antaranya riwayat Abu Yunus dan Hammam dari

Abu Hurairah, 4t \:ti J (Seperti bentuk bulan). Ia pun

meriwayatkamya dari hadits Jabir dengan redaksi, ,;:) J\1 9-rl;t

{#"a:-l ai o'rl;" rU' o$ Juits e#"t (Maka rombongan pertama

sebanyak tujuh puluh ribu orang selamat. Wajah mereka bagaikan

bulan pada malam purnama, mereka tidak dihisab [diperiksaJ).

Dalam hadits-hadits lainnya disebutkan, bahwa selain yang

tujuh puluh ribu orang itu ada tambahan. Disebutkan dalam hadits

Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Al Baihaqi dalam
kitab Al Ba'ts, dari riwayat Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya, dari
Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 'oi g,i-i1i ;j'i!
\F4t oa z,-L;t JrJ,-i- (Alat memohon kepada Tuhanku, lalu Dia

menjanjikan kepadalru untuk memasukkan dari umatlru ke surga).
Setelah itu disebutkan redaksi hadits yang serupa dengan redaksi
hadits Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah, yaitu hadits kedua

bab ini, dengan tambahan, tii'r* /i S t g,Stj i2\:ir6 (Lalu aku

meminta tambahan, maka Dia pun menambahilat tujuh puluh ribu
orang bersama setiap seribu orang). Sanad hadits ini jayyid.

Mengenai hadits ini, ada juga riwayat dari Ayyub yang

diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, dari Hudzaifah yang diriwayatkan
Imam Ahmad, dari Anas yang diriwayatkan oleh Al Bzzar, dan dari
Tsauban yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim. Semua jalur
periwayatan ini saling menguatkan.

Disebutkan juga dalam hadits-hadits lainnya, di antaranya:

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai hasan olehnya, Ath-
Thabarani dan Ibnu Hibban dalam kitab Ash-Shahih dari Abu
Umamah secara marfu', 'S '{ ,rii'# di u .n,'Jt EU-bi i.: g.bi
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menjanjikanku untuk memasukkan dari umatku ke surga sebanyak

tujuh puluh ribu orang dimana bersama setiap seribu orang ada tujuh
puluh ribu orang yang tanpa dihisab [diperil<sa] dan tidak diadzab.

Dan juga tiga pemberian loinnyo di antara pemberian-pemberian

Tuhanku). Sementara dalam kitab Shahih lbnu Hibban juga dan Ath-
Thabarani dengan sanad yang jayyid dai hadits Utbah disebutkan

redaksi serupa, 4yf+bx T:,F-'j ,taf ibU e 4i S'*"j
(Kemudian setiap seribu orang memintakan syafaat untuk tujuh puluh

ribu orang, lalu Tuhanku memberi tiga pemberian dengan telapak

tangan-Nya). Dalam riwayat ini juga disebutkan redaksi, irit ,'#|3
,ej.rri,s'€.vr, €.q e hr fi,ti:j (ii';;;tt"ot,'r,u: rp ll' e 

";tydr ,gi Ait'r(lbt ,+\\' ;p (Maka ()mar pun bertakbir, talu Nabi

SAW bersabda, "Sesungguhnya yang tujuh puluh ribu orang itu
diizinkan Allah untuk memberi syafaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan

kerabat mereka. Dan sungguh aku mengharapkan agar yang paling
rendah dari umatku termasuk dalam pemberian itu).

Al Hafizh meriwayatkan dalam kitab Adh-Dhiya', dia berkata,
"Aku tidak mengetahui adanya cela pada hadits ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, celanya adalah perbedaan pada

sanad-nya, karena Ath-Thabarani meriwayatkarmya dari riwayat Abu
Salam, Amir bin Zaid menceritakan kepadaku, bahwa dia pernah

mendengar Utbah. Kemudian dia meriwayatkannya dari jalur Abu
Salam juga, dia berkata: Abdullah bin Amir menceritakan kepadaku,

bahwa Qais bin Al Harits menceritakan kepadanya, bahwa Abu Sa'id
Al Anmari menceritakan kepadanya. Setelah itu disebutkan redaksi

haditsnya dan dia menambahk at , J?j',y'# ,# g1 .& |u*',:A
'e-),5t:'1,u: *iO' .1; *, l?,rje',r;$.p* ,j6 ,*3 *xlr j; l,r

Grt?t'Fr"ffi.\t Ci;, q4l €FV+'*-- (eais berkata: Aku

kemudian berkata kepada Abu Sa'id, "Engkau mendengarnya dari
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Rasulullah SAW?" Dia menjawab, "Ya", dan Rasulullah SAW juga

bersabda, 'Dan itu mencalatp orang-orang yang berhiirah dai
umatlat, dan Allah memenuhi sisa mereka dari golongan bangsa Arab

kami'.').

Sedangkan dalam riwayat Ibnu Abi Ashim disebutkan, -Ji'6
11wLi:,-ttt ati ,;"i * ;*3 * tr' ,p itr J?i'r:e t#i l.b,

(Abu Sa'id berlwta, "Lalu kami menghitung di hadapan Rasulullah

SAW, dan itu mencapai empat juta sembilan ratus ribu.')2e

Maksudnya, selain pemberian yang lain. Dalam riwayat Ahmad dan

Ath-Thabari dari hadits Abu Ayyub disebutkan redaksi hadits yang

menyerupai hadits Utbatr bin Abd dengan tambahan, e-r3'+ z$$1

(Sedanglran yang tertutup berada di sisi Tuhanhr).

Di samping itu, dari jalur lainnya disebutkan keterangan yang

menambatr jumlatr yang telatr dihihrng oleh Abu Sa'id Al Anmari,

yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la dari hadits

Abu Bakar Ash-Shiddiq yang menyerupai itu dengan redaksi, 't nyi
-il',i; rif i,i;:J' u )1tt $ llUon memberihr bersama setiap satu

orang dari yang tujuh puluh ribu orang itu sebanyak ujuh puluh ribu

orang). Namun di dalam sanad-nyaterdapat dua periwayat yang salah

satu hafalannya lemah, sedangkan yang satunya lagi tidak disebutkan

namanya.

Al Baihaqi meriwayatkan dalam krtab Al Ba'ts dari hadits Amr
bin Hazm hadits seperti itu, namun di dalam sanad-nyajuga terdapat

periwayat yang lematr, selain sanad dan redaksinya diperbincangkan.

[l B,azr.s juga meriwayatkan hadits serupa dari Anas dengan sanad

yang lematr. Al Kalabadzi meriwayatkan dalam trtab Ma'ani Al Atsar

dengan sanadyang masih dipertanyakan, dari Aisyatr, ilrr .1:.;ibVi

2n Yaitu 70.000 orang yang mana setiap 1.000 orang disertai 70.000 orang.
Artinya 70 x 70.000 :4.900.000 (enpatiuta sembilan ratus).
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'z-lo 9\ 'b 
Ui:j ,F-y;; C'$ tty iffio i'oti'pi *vht ,{*

,;;'e g.si,il i,l ils .e,i# tirel'ri ,;"rt i,l'it lit'b 
"bt 

ffi ,ttii

i.U ulut ; ,qts 1': qQ ?ruit';,,-- 6l n'14'#U ii,r 'oi i,X
t1 qQ -J.uii'r* uil ,c.tt e ) tt F o* ,ri b #ij iirr L(

.i.,,-til;;Ut',H gtt y o* ,gi'n#U ilr of gH d.s|'j tTtib

,'l'-s .o4f ue ii:; r Lr U :|:.ft .-lib'ti i4 ;'uii # *t,jit
,;/t'rii,-:-t ,* 1*\i|e'd"&l (Pa'da suatu hari aku

kehilangan Rasulullah i,qW, *rk aku mencarinya, ternyata beliau

berada di kamar atas sedang shalat. Alat kemudian melihat ada tiga

cahaya di kepalanya. Setelah beliau menyelesaikan shalatnya, beliau

bersabda, "Apakah engkau melihat cahaya-cahaya itu?" Aku

menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Sesungguhnya tadi ada utusan

dari Tuhanku yang mendatangiku, lalu dia menyampaikan kabar

gembira kepadaku, bahwa Allah akan memasukkan ke dalam surga

sebanyak tujuh puluh ribu orang dari umatlu tanpa hisab [diperil<saJ
dan tanpa adzab. Kemudian dia datang lagi kepadaku dan

menyampaikan berita gembira kepadaku, bahwa Allah akan

memasukkan dari umatku [ke dalam surga] bersama setiap satu

orang dari yang tujuh puluh ribu orang itu sebanyak tujuh puluh ribu

orang tanpa hisab fdiperil<sal dan tanpa adzab. Setelah itu ia datang

lagi kepadaku lalu menyampaikan berita gembira kepadaku, bahwa

Allah akan memasukkan dari umatku ke dalam surga bersama setiap

,ratu orang dari yang tujuh puluh ribu orang yang telah berlipat tujuh

puluh ribu kali itu sebanyak tujuh puluh ribu orang tanpa hisab

fdiperil<sal dan tanpa adzab. Aku kemudian berkata, 'lf/ahai

Tuhanku, umatht tidak mencapai (jumlah) itu'. Allah berfirman, 'Aku

tnenggenapkan mereka untulcrnu dari orang-orang Arab yang tidak

puasa dan tidak shalat'.")

Al Kalabadzi berkata, "Yang dimaksud dengan umat yang

pertama adalah umat yang menerima, sedangkan yang dimaksud
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dengan umat yang terakhir adalah umat pengikut. Itu karena umat
Nabi SAW terbagi menjadi tiga bagian, masing-masing lebih khusus

dari yang lainnya, yaitu: umat pengikut, umat yang menerima, dan

umat dakwah. Yang pertama adalah orang-orang yang melakukan

amal shalih, yang kedua adalah kaum Muslimin secara mutlak, yang

ketiga adalah orang-orang yang beliau diutus kepada mereka."

Dari itu semua dapat disimpulkan, bahwa kadar tambahan

terhadap jumlah sebelumnya adalatr kadar pemberian dimaksud,

karena disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Qatadah dari An-
Nadhr bin Anas atau lainnya, dari Anas secara marfu', 'Ot 

r;.:t-ii &r !t
'g2 $k,i,ii .i' J?i6-$i,ji;. i ,SA .li yn;q.ri ,ft'ur-,t, Eu-
a-g4'^i'i ;aiiit3'otiirr lf ar;; ,'p Jvi .ti5;j,j6 .s) ,;l6i .#
* or:e ,{: * i,' .* Ut',SA .i+ti\{Naoi sAW bersabda,

"Sesungguhnya Allah menjanjikan kepadaku untuk memasukkan dari
umatlru ke surga sebanyak empat ratus ribu orang." Lalu Abu Bakar
berkata, "Tambahkan pada kami, wahai Rasulullah." Beliau
bersabda, "Begini," sambil memadukan keduo telapak tangannya.

Abu Bakar kemudian berkata lagi, "Tambahlmn lagi." Beliau
bersabda, "Dan begini." (Jmar lantas menyela, "Culcuplah,

sesungguhnya bila Allah menghendaki maka akan memasukkan

makhluk-Nya ke dalam surga hanya dengan satu telapak tangan."
Mendengar itu, Nabi SAll bersabda, "(Jmar benar.") Sanad-nya
jayyid, tapi banyak perbedaan padasanad Qatadatr.

,ft'Fir<L *yiuit (Kemudian (Jkkasyah bin Mihshan

berdiri menghampiri beliau). Ukkasyah bin Mihshan adalah Ibnu
Hurtsan yang berasal dari bani Asad bin Khuzaimah dan termasuk
sekutu bani Umayyah. Ukkasyatr adalah sosok yang tampan dan

termasuk golongan yang lebih dulu memeluk Islam. Julukannya
adalah Abu Mihshan. Dia ikut berhijratr dan perang Badar serta
peperangan sengit lainnya.
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Ibnu Ishaq berkata, "Telah sampai kabar kepadaku, bahwa

Nabi SAW bersabda, it<L ?'jilt d ff 
'p lSetai*-baik satria

berkuda di kalangan bangsa Arab adalah Ukkasyah)."

Dia juga berkata, "Dia bertempur dalam perang Badar dengan

begitu hebatnya sampai-sampai pedang yang berada di tangannya

patah, lalu Rasulullah SAW memberinya sebatang kayu bakar lalu

berkata, 'Berperanglah dengan batang knyu ini'. Ia kemudian

berperang dengan batang kayu tersebut, dan tiba-tiba batang kayu itu

berubah menjadi sebilah pedang panjang yang sangat tajam dan

mengkilap, maka dia pun terus berperang dengan pedang itu sampai

Allah memberikan kemenangan. Pedang itu tetap bersamanya sampai

dia gugur saat memerangi kaum murtad bersama I(halid bin Walid

pada tahun 12 Hijriyah."

'Pi)+'-$' ilu-t.&
kemudian berkata, "Berdoalah agar Allah meniadikanku termasuk

bagian dari merekn." Beliau berdoa, "Ya Allah, jadikanlah dia

termasuk bagian dari mereka. "). Dalam hadits Abu Hurairah, hadits

kedua bab ini, disebutkan juga seperti itu. Al Baihaqi meriwayatkan

dari jalur Muhammad bin Ziyad darinya -Imam Muslim

mengemukakan sanad-nya-, dia menyebutkan, @:,t i (Beliau

kemudian berdoa). Sedangkan dalam riwayat Hushain bin Numair dan

Muhammad bin Fudhail disebutk ^,'€ ,'i iE Y,'Jbt ti- $i '&ri :Jtr

{Ia berkata, "Apakah aku termasuk bagian dari merekn, wahai

Rasulullah? " Beliau bersabda kepadanya, "Ya. ") Kesimpulannya,

Ukkasyah terlebih dahulu minta didoakan, lalu beliau mendoakannya,

kemudian dia menanyakan apakah dikabulkan.

ti h3 itis f (Kemuaian berdiri pula orang lain kepada

beliau). Ada perbedaan riwayat mengenai orang ini, apakah dia

mengatakan, $-l i\i lOoakanlah aku) atau mengatakan, JtWl
(Apakah alu termasuk mereka) sebagaimana yang disebutkan



sebelumnya. Dalam hadits Abu Hurairah setelahnya disebutk un, Sj,
;ft.lli ,s4 (Seorang laki-laki dari golongan Anshar). Sementara dalam

jalur periwayatan yang sangat lemah disebutkan bahwa orang tersebut

adalah Sa'ad bin Ubadah, yaitu yang diriwayatkan oleh Al Khathib
dalam kitab Al Mubhamat dari jalur Hudzaifah Ishaq bin Bisyr Al
Bukhari, salah seorang periwayat yang lemah dari dua jalurnya, dari
Mujahid, bahwa ketika Rasulullah SAW kembali dari perang bani

Musthaliq, lalu dikemukakan kisah yang panjang, di dalamnya

disebutkan, bahwa Nabi SAW bersabda, t".li i-:V: O';* tdt ,yi
o'b't 4i o'tii :t:F e di .;li i6 b o'r*"i, ,fi W it o;tx
'---l',F Fi ,q4 *il, (para ahli surga berjumlah seratus dua

puluh baris, delapan puluh baris di antaranya adalah umatku, dan
empat puluh baris umat-umat lainnya. Di samping mereka alcu

mempunyai sebanyak tujuh puluh ribu orang yang dimasukkan ke

surga tanpa hisab [diperil<saJ. Lalu dikataknn, "Siapa mereka?")
Setelah itu disebutkan haditsnya, dan di dalamnya disebutkan, iJ, A

,,Sut U lali isr:i i.'rtt g I u.i'rti.'r4€.tt j', lil zs*'S+r,6t:i
'P ,#-iri irr iii ,it'l?,, 6- (Maka beliau pun berdoa, ,ya Altah,

jadikanlah Ukkasyah termasuk bagian dari mereka." Dia berkata: di
kemudian hari Ukkasyah berangkat [dalam suatu peperanganJ lalu
gugur di sana. Setelah itu Sa'ad bin Ubadah Al Anshari berdiri lalu
berknta, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar
menj adikanku termasuk dari mereka. ")

Hadits ini, di samping lemah juga mursal, sangat tidak
mungkin itu Sa'ad bin Ubadah, kalaupun riwayat ini akurat, maka
kemungkinannya orang tersebut adalah orang lain yang namanya sama

dengan nama pemimpin suku Khazraj, baik nama ayahnya maupun

dan penisbatannya (yakni dari kalangan Anshar), karena di kalangan

sahabat ada orang lain yang namanya seperti itu sebagaimana yang

disebutkan dalam Musnad Baqi bin Mukhallad. Selain itu, di kalangan
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sahabat ada juga yang bernama Sa'ad bin Umarah Al Anshari,

kemungkinan terjadi kesalahan penulisan nama ayahnya.

ii6& q |!1;' (Engkau telah didahului oleh lJkkasyah). Semua

periwayat sepakat menyebutkan demikian, kecuali dalam riwayat Ibnu

Abi Syaibah, Al Bazzar dan Abu Ya'la dari hadits Abu Sa'id terdapat

tambahan, '& #-il(iilr iii ,|tit7t &jivi (Maka berdiri pula

laki-laki lain lalu berkata, "Berdoalah kepada Allah agar

menjadikanku termasuk bagian dari mereka.") Di bagian akhirnya

disebutkan , ",*j 'c_ii 'F: l' -s ';*'l tti ,+tbi't3tEi t4'. |!{.
(Engkau telah didahului oleh Ukknsyah dan temannya. Seandainya

kalian mengatakannya pasti aku katakan, don bila aku kataknn, pasti

dikabulkan). Namun di dalam sanad-nya terdapat Athiyyah, yang

diklaim sebagai periwayat yang lemah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hikmah sabda beliau,
'** 

Wri:Ji) (Engkau telah didahului oleh Ukknsyaft). Ibnu Al Jauzi

meriwayatkan dalam kitab Kasfy Al Musykil dari jalur Abu Umar Az-

Zahid, bahwa dia pernah menanyakan hal itu kepada Abu Al Abbas

Ahmad bin Yahya yang dikenal dengan nama Tsa'lab, dia berkata, "Ia

adalatr orang munafik." Demikian juga yang dinukil oleh Ad-

Daraquthni dari Al Qadhi Abu Al Abbas Al Birti, dia berkata, "Orang

keduanya adalatr orang munafik, karena Nabi SAW tidak pernah

dimintai sesuatu kecuali beliau memberikannya. Maka saat itu beliau

menj awabnya demikian. "

Ibnu Abdil Barr menukil pernyataan yang menyerupai

perkataan Tsa'lab dari sebagian ulama. Ibnu Nashir mengatakan,

bahwa ucapan Tsa'lab lebih utama daripada riwayat Mujahid, karena

s ana d-ny a diragukan. S ementara As-Suhaili menilai p erkataan Tsa' lab

tidak tepat berdasarkan riwayat yang terdapat dalam kitab Musnad Al
Bazzar dari jalur lainnya, dari Abu Hurairah, Gy@t lV U &')ittt
(Lalu seorang laki-laki terbaik dari kalangan Muhajirin berdiri).
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Namun sanad-nya sangat dha'if di samping menyelisihi riwayat

shahih yang menyatakan bahwa laki-laki tersebut dari kalangan

Anshar.

Ibnu Baththal berkata, "Makna sabda beliau, |!* (engkau

telah didahului) adalah untuk mendapatkan sifat-sifat, seperti

tawakkal, tidak meyakini bahwa sesuatu dapat mendatangkan kesialan

karena sesuatu dan sebagainya yang disebutkan bersamanya. Lalu

beliau beralih dengan mengatakan,'Pt.5 @ngkau tidak termasuk

mereka) atau g-ttiAii e'4 (Engknu tidak memiliki akhlak seperti

mereka).Ini adalah salah satu bentuk kelembutan hati dan kesantunan

beliau terhadap para sahabatnya."

Ibnu Al Jauzi berkata, "Menurutku, sahabat yang pertama

meminta dengan ketulusan hatinya sehingga permintaannya

dikabulkan, sedangkan sahabat yang kedua kemungkinan hanya

menginginkan intinya saja. Seandainya beliau mengatakan,"ya" untuk

sahabat kedua, maka sangat mungkin akan berdiri satrabat yang

ketiga, keempat dan seterusnya, padahal tidak setiap orang layak

memperolehnya."

Al Qurthubi berkata, "Orang kedua tidak memiliki kriteria-

kriteria yang ada pada Ukkasyah, karena itulah tidak diperkenankan.

Sebab bila beliau memperkenankan, sangat mungkin setiap yang hadir

saat itu meminta juga sehingga terus bersambung, maka beliau

menutup pintu itu dengan perkataan tersebut."

Ini lebih baik daripada yang mengatakan bahwa orang kedua

itu adalah seorang munafik, karena dua alasan, yaitu:

Pertama, karena pada asalnya tidak ada kemunafikan pada

sahabat, maka tidak bisa ditetapkan sesuatu yang menyelisihinya

kecuali berdasarkan nukilan yang shahih.

Kedua, Jarang terjadi permintaan seperti ini kecuali dengan

maksud yang benar dan yakin dengan membenarkan Rasul, maka
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bagaimana mungkin itu dilontarkan oleh seorang munafik? lnilah

pandangan yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. An-Nawawi

membenarkan, bahwa Nabi SAW mengetahui dengan wahyu tentang

dikabulkannya Ukkasyah dan tidak dikabulkannya untuk orang lain.

As-Suhaili berkata, "Menurutku, saat itu adalah saat mustajab

(dikabulkannya doa) yang diketahui oleh Nabi SAW, dan ketika

sahabat kedua mengatakan itu bertepatan dengan waktu berakhirnya

saat mustajab itu. Ini dijelaskan oleh redaksi yang tedapat dalam

hadits Abu Sa'id, o'tt"t-;,;"'aet-i, fj:ja t (Kemuaian mereka duduk

sesaat sambil berbincang-bincang), dan dalam riwayat Ibnu Ishaq

setelah sabda beliau, 'ZJ'IS,L I ii',*:, (Engkau telah didahului oleh

Okkasyah dengan ilr.r), disebutk 
^n, 

'a'g:.t)t o6l'i (Dan doa telah

mendingin). Maksudnya, telah berlalu waktu mutajabnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dari pendapat para imam dapat kita

simpulkan lima jawaban. Kemudian saya temukan dasar untuk

pendapat Tsa'lab dan yang sepakat dengannya, yaitu hadits yang

diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, Muhammad bin Sanjar dalam kitab

Al Musnad, dan Umar bin Syaibah dalam kitab Akhbar Madinah, dat'l

jalur Nafi' maula Hamnah, dari Ummu Qaig binti Mihshan, yaitu

saudarinya ukkasyah, ;Jui ,#t Jt.*i *vht ,)b}t g G" qt

eg ;at ff"'r'oi? qQ *t, o'ilu"tai o'ri? t-;ajt oi ;2'itLJ"

;:!*,',1'o rr,( :ju! ?i'?tit .u11 i,Sv sufi ,nr 
'J'yi{-,,)t$"&3 

t6 .t:i)t
r '9t.o€itr1,Lir,16 ,FfijJr"i?,,qC 'jri .l;rlkbe, (Bahwa dia

pernah keluar bersama Nabi SAI( menuju Baqi', lalu beliau

bersabda, "Dari pekuburan ini akan dihimpun sebanyak tujuh puluh

ribu orang yang masuk surga tanpa hisab [diperil<sa]. Wajah mereka

tampak seperti bulan di malam purnama." Maka seorang sahabat

berdiri lalu berkata, "Wahai Rasulullah, dan alafi" Beliau bersabda,

"Dan engkau iuga." Lalu laki-laki lain berdiri lantas berkata,

"Aht?" Beliau bersabda, "Engkau telah didahului oleh Ukknsyah-"
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Ia [Nafi'] berkata, "Lalu aku katakan kepadanya [Ummu QaisJ,
'Mengapa beliau tidak mengatakan hal yang sama kepada orang
lainnya itu?' Dia menjawab, 'Menurutku, dia adalah orang
munafik'.").

Jika ini adalah landasan orang yang berpendapat bahwa orang

tersebut munafik, maka tidak menafikan penakwilan lainnya, karena
ini juga hanya sekadar dugaan.

Kedua,i;i ,fi'U *it tr[- (Sekelompok dari umatku akan

masuk surga). Zumrah artinya kelompok, dimana sebagian mereka

mengikuti sebagian lainnya.

.;ij,l O:JI-..J- (Tujuh puluh ribu orang).Hal ini telah dipaparkan

pada hadits sebelumnya, dan diketahui dari jalur-jalur periwayatan

yang disebutkannya, bahwa yang pertama kali masuk surga dari umat

ini adalah ketujuh puluh ribu orang itu dengan sifat tersebut. Makna
"bersama" dalam perkataan beliau pada riwayat-riwayat lainnya, ij
6i oW ji F (Bersama setiap seribu orang tujuh puluh ribu orang)

atau [i( Ofr # )"ti,y ! (Bersama setiap satu orang dari mereka

tujuh puluh ribu orang), adalah mereka masuk bersamaan dengan

masuknya mereka (ketujuh puluh ribu orang itu), karena mengikuti
mereka walaupun tidak memiliki amalan seperti amalan mereka. Hal
ini seperti yang telah dikemukakan dalam hadits, |*i'*'*i-rSt
(Seseorang itu akan dikumpulknn bersama orang yang dicintainya).

Kemungkinan juga yang dimaksud dengan "bersama" ini
adalah sekadar masuk surga tanpa hisab, walaupun mereka
memasukinya bersama rombongan kedua atau setelahnya. Pengertian
ini lebih tepat. Al Hakim dan Al Baihaqi dalam kitab Al Ba'ts
meriwayatkan dari jalur Ja'far bin Muhammad Ash-Shadiq, dari

ayahnya, dari Jabir secara marfu', g;j-jt '$i5 ot1*. db'aitb c't\ t;
61+ ;a it i-.5iir 3ri6 Uttbj'aitb ot-4 ut ,qe f, zejt SLU-
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- n. .r'.,, ., o. r'.o., ,1.,t1 t.'..,..io,, ,.c'?iii- 0i 1ii *i.'#- ,Sr$t'* iU U.\i'i') r:1- (Barangsiapa yang

kebaikan-kebaikannya melebihi keburuknn-keburukannya, makn

itulah yang masuk surga tanpa hisab. Barangsiapa yang kebaikan-

kebaikannya seimbang dengan keburukan-keburukannya, maka itulah

yang diperil<sa dengan pemerilaaan yang mudah. Dan barangsiapa

yang menghancurkan dirinya, makn itulah yang dimintakan syafaat

untuknya s etel ah diadzab).

Pembatasan kriteria dengan kata o-r)l (umatku) menunjukkan

bahwa jumlah tersebut tidak mencakup selain umat Muhammad, dan

di dalam riwayat ini juga tidak ada sesuatu yang menafikan masuknya

seseorang dari selain umat ini pada sifat tersebut 
-yakni 

menyerupai

bulan pumama dan lain-lain-, seperti para nabi, para syrhada, para

shiddiqin, para shalihin dan orang lain yang dikehendaki Allah. Jika

hadits Ummu Qais itu valid, itu menunjukkan pengkhususan lain bagi

yang dikubur di Baqi' dari umat ini, dan itu sebagai kelebihan besar

bagi penduduk Madinah.

)41 U .;i:r ai.;4l1o'iji:$ {wojoh mereka bersinar seperti

bulan yang bersinar pada malam purnama). Dalam riwayat Imam

Muslim disebutkan, ft lt'* ,{o (Seperti bentuk bulan). Al Qurthubi

berkata, "Yang dimaksud dengan "bentuk" adalah sifat, yakni tentang

wajah mereka bersinar seperti sifat bulan pada malam purnama, yaitu

malam keempat belas. Dari sini disimpulkan, bahwa cahaya ahli surga

berbeda-beda sesuai dengan derajat mereka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian juga sifat keindahan

mereka dan sebagainya.

Ab'{-; *'; (Sambil menyingsingkan kain yang

dikenaknnnya), Namirah adalah pakaian dari wol seperti jubah

bergaris hitam dan putih yang biasa dipakai orang-orang Arab.

Ketiga, v 4"'!J,/1r,;?')t- tii'o$ dl utt'#'4
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-q*i (Pasti akan masuk surga sebanyak tujuh puluh ribu orang

dari umatku -atau tujuh ratus ribu orang. Ia ragu pada salah

satunya-). Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Abdul Aziz bin
Muhammad dari Abu Hazim disebutkan,'JJ V41 e:e ij qtU\(Abu

Hazim tidak mengetahui mana yang beliau sabdakan).

'bG (Merekn saling berpegangan). Dalam riwayat Imam

Muslim disebutkan , o'h6karena berfungsi sebagai sifat.

An-Nawawi berkata, "Demikian yang disebutkan pada

sebagian besar naskah, dan pada sebagiannya disebutkan dengan

nashab, dan kedua redaksi tersebut shahih."

,iL.'# .v\ (Saling berpegangan tangan satu sama lain).

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, tbi;.'&bt;..

e.rl ) iit PU- ,i lsampai yang pertama dan yang terakhir

dari mereka masuk surga). Maksudnya, batas waktu berpegangan.

Dalam riwayat Fudhail bin Sulaiman yang telah dikemukakan pada

pembahasan tentang awal mula penciptaan disebutkan, {'si FU I

e;l',y\ ,;, (Tidaktah yang pertama mereka masuk sampai yang

terakhir dari mereka masuk). Secara tekstual, ini menunjukkan bahwa

masuknya mereka terjadi secara bergeliran, namun sebenamya tidak

demikian. Yang benar maksudnya adalah, mereka masuk dalam satu

barisan sekaligus. Disebutkannya kata "pertama" dan "terakhir"

berdasarkan cara mereka melintasi titian jembatan. Ini menunjukkan

bahwa pintu surga yang mereka masuki lebar.

Iyadh berkata, "Kemungkinan makna "mereka saling

berpegangan", adalah mereka tidak saling mendahului, tapi masuk

bersama-sama."

An-Nawawi berkata, "Maknanya, mereka berbaris dalam satu

barisan saling berdampingan satu sama lain."
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Catatan:

Hadits-hadits ini mengkhususkan hadits yang diriwayatkan

oleh Imam Muslim dari Abu BarzahAl Aslami secara marfu', J\i I
,'o,-:.i e g*'it') ,e$1A r*'* :{.ji cJU ,? *qt ?i- * 6n

trri'F+': ,;kr'Ci'u ,,6 fl ,y.'E q * ftj (Kedua kaki seorons

hamba tidak akan beranjak pada Hari Kiamat hingga ditanya tentang

empat hal: tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang

tubuhnya untuk apa dia gunakan, tentang ilmunya untuk apa dia

amalkan, dan tentang hartanya darimana dia peroleh dan untuk apa

dia gunakan).

Hadits ini memiliki hadits pendukung dari Ibnu Mas'ud yang

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, juga dari Mu'adz bin Jabal yang

diriwayatkan oleh Ath-Thabarani.

Al Qurthubi berkata, "Keumuman hadits ini cukup jelas,

karena bentuk redaksi penafiannya adalah indefinit (nakirah), tapi

dikhususkan dengan yang masuk surga tanpa hisab dan dengan yang

masuk neraka dari permulaan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh

firman Allah dalam surah Ar-Rahmaan ayat 41, i(A. o'irlJi U'jJ-

(O r an g- or an g y an g b e r do s a diken al d e n g an t an d a - t a n d any a)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, redaksi hadits Abu Barzah

mengisyaratkan pengkhususan, karena tidak setiap orang memiliki

ilmu yang dimintai pertanggungjawaban, dan demikian juga harta.

Jadi, itu dikhususkan bagi orang yang memiliki ilmu dan harta,

sedangkan orang yang tidak memiliki ilmu dan harta tidak masuk

dalam kategori ini. Sedangkan pertanyaan (permintaan tanggung

jawab) tentang tubuh dan umur, maka itu bersifat umum.

Keempat,lt-llr 16r lll &it {at ,yi yl"" @nu surga masuk

surga dan ahli neraka masuk neraka). Dalam riwayat Muhammad bin

Zaid dan Ibnu Umar pada bab setelahnya disebutkan, 7ln[r 111 tA s1
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;;lur6li rAt jt.r$t,Yli@t j) 6","tot ahli surga berado cli sttrga

dan ahli neraka di neraka, didatangkanlah kernatian). Disebutkan
juga seperti itu dari jalur lainnya dari Abu Hurairah yang diriwayatkan

At-Tirmidzi, dari riwayat Al Ala' bin Abdurrahman, dari ayahnya,

dari Abu Hurairah, setelah menyebutkan dilewatinya titian jembatan,

L51 a'r.J- G1.16r 16r 
'11i1&it "{At *i irr ,pii s$ getetah Attah

memasukkan ahli surga ke dalom surga dan ahli neraka ke dalam

neraka, maka Allah mendatangkan kematian yang menyahut

panggilan-Nya).
, ..:i,-t tol ''
d o5T {*- C (Kemudian penyeru di antara mereka berdiri).

Dalam riwayat Muhammad bin Zaid disebutkan tentang kisah

penyembelihan kematian dengan redaksi, ',t',b- & p'i.Jiu;V i
$ +;$ j A'"; :6l tJzJr 1K"*udian kematian didatangkan hingga

ditempatkan di antara surga dan neraka, lalu disembelih, kemudian

penyeru berseru). Saya belum menemukan nama yang menyeru itu.

lPe ,cr'i 1 tat',yt 6-'t ,e'i r ,Or ,1if V (wahai ahli neraka,

tidak ada lagi kematian, dan wahai ahli surga tidak ada lagi
kematian, [semuanyal kekat). Kalimat C:]-, | (tidak ada lagi

kematian) disebutkan demikian, sedangkan kata;.jL (kekat) memang

begitu yang dicantumkan dalam riwayat Ali bin Abdillah dari Ya'qub.
Imam Muslim meriwayatkan dari Zlhair bin Harb, dan lainnya dari

Ya'qub, dengan mendahulukan seruan kepada ahli neraka dan tidak

mencantumkan redaksi, c.'r-j,li. (Tidak ada lagi kematian) pad,a

keduanya, tapi yang dicantumkan adalah, *'$q"$g'f lUosing-

masing kekal di tempat sekarang ia berada). Demikian juga yang

diriwayatkan oleh Al Ismaili dari jalur Ishaq bin Manshur dari

Ya'qub.

Dalam riwayat lmam Bukhari disebutkan i:tL,artinya adalah
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bahwa kondisi ini terus berlangsung selamanya. Kemungkinan juga

sebagai bentuk jamak dari Qt-, yakni #t e.o):nv ft (xattan kekal

di dalam surga).

Kelima, tat',yt U ,Fi' Ji-l,J'ii (Dikatakan kepada para ahli

surga, "Wahai ahli surga.') Dalam riwayat Al Kasymihani tidak

menyebutkan redaksi, z4r )ai n- (Wahai ahli surga) sedangkan yang

lain mencantumkannya. Demikian juga kalimat, 16t 
'!li 

S- lWanai ahli

neraka).

C\;1 (Tidak ada lagi kematian). Al Ismaili menambahkan

dalam riwayatnya, ;|'crT 1 (Tidak ada lagi kematian di dalamnya).

pada bab berikutnya akan dikemukakan hadits-hadits yang

menyebutkan bahwa itu disampaikan kepada kedua golongan tersebut

saat kematian disembelih. Redaksi ini disebutkan juga dalam riwayat

At-Tirmidzi dari jalur lainnya, dari Abu Hurairah.

Catatan:

Kesesuaian hadits ini dan sebelumnya dengan bab "Masuk

Surga Tanpa Hisab" adalah karena hadits tersebut mengisyaratkan

bahwa masing-masing ahli surga masuk surga dan kekal di dalamnya,

sehingga yang lebih dulu masuk surga berarti mempunyai kelebihan

dibanding yang masuk belakangan.

51. Sifat Surga dan Neraka

i"i \t **'Ct'lo ry*i i:',so't
ct z I ' c

.?'r tS ;'>t1-; ,iAt
t*)Ir.U?6 o,/

4-Ie
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G:gv # e>.i,t;' +', '&i ,r,r'ri'.C*.iL 'lu'./gv+
Abu Sa'id berkata, "Nabi SAW bersabda, 'Makanan pertama

yang dimakan oleh ahli surga adalah bagian yang menempel pada

hati ikan paus'."

Adn artinya kekal. 'Adantu bi ardhin artinya aku tinggal di

suatu tempat. Dari kata tersebut dibentuklah kata al ma'din (barang

tambang). Fii maq'adi shidqin artinya di tempat yang disenangi.

U'6 *;t e'-tby,Jv':43 *?rt ;, Ct f ,otb f
.i3r tgli ii'1'6 )At e'.,-Lr, ,it:;;sr t*t^i 5i

6546. Dari lmran, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Aku

melihat ke dalam surga, lalu alu melihat mayoritas penghuninya

adalah orang-orang miskin. Dan aku melihat ke dalam neraka, lalu

aku melihat mayoritas penghuninya adalah wanita."

6547. Dari Usamah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Aku

berdiri di pintu surga, ternyata kebanyakan yang memasukinya

adalah orang-orang miskin, sedangkan orang-orang kaya tertahan,

hanya saja para penghuni neraka telah diperintahknn agar merekn

dimasukkan ke neraka. Dan alat berdiri di pintu neraka, ternyata

kebanyakan yang memasukinya adalah wanita."
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iJf )L; tiy,'pt: *?ut ;* ::t J';:-,iG ,iu ;J it ,f
#tt i'"f,-.," & -'lrriq )6t J\11t 1r?rf-tt Jtf;t
I ,dr ',yi 

U ,lo'-r I t)t'yi r;- :rv q26'i ':d'i'; ,rrir,

1G|- ,tht ;^i'rri'|-', ,:€ j J\L,; ylt *i !tl>'y .'o';

U?
6548. Dari Ibnu umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Setelah ahli surga masuk ke dalam surga dan ahli neraka masuk ke

dalam neraka, didatangkanlah kematian, hingga ditempatkan di
antara surga dan neraka, kemudian disembelih, lantas berserulah

seorang penyeru, 'Wahai para penghuni surga, tidak ada lagi

kematian, wahai para penghuni neraka, tidak ada lagi kematian'.

Maka ahli surga yang gembira semakin gembira, sedangkan ahli

neraka yang bersedih semakin sedih'."

5549. Dari Abu Sa'id Al Khu&i, dia berkata, "Rasulullah

SAW bersabda, 'Sesunguhnya Allah berfirman kepada ahli surga,

'Wahai ahli surga'. Mereka pun menyahut,'Labbaik wahai Tuhan

kami, wa sa'daik'. Allah berfirman lagi, 'Apakah kalian ridha?'

Mereka menjawab,'Mengapa kami tidak ridha, padahal Engkau telah
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memberi apa yang tidak Engkau berikan kepada seorang pun dari

makhluk-Mu kepada kami'. Lalu Allah berfirman,'Aku qkan mernberi

kalian yang lebih baik dari itu'. Mereka berkata,'Wahai Tuhan kami,

apa yang lebih utama dari itu?' Allah berfirman, 'Aku halalkan

keridhaan-Ku atas kalian, sehingga Aku tidak akan pernah murka

terhadap kalian selama-lamanya' ."

'-'-o . o,ci. oc i l.?. t,,o.1 l'i..'.' c

q.s, ol ,*?r"*i *Jr G'{"ti ,,t {:, {f u't
'A\re'i'-rr'L'rf 

-r4:i- ,P.; ,Jw .'&i c u:; u';\i
.,-r')i'-At * e';y, ,i;5 L9

6550. Dari Humaid, dia berkata: Aku mendengar Anas

berkata, "Haritsah terbunuh saat perang Badar -saat 
dia masih

kanak-kanak-, maka ibunya mendatangi Nabi SAW lalu berkata,

'Wahai Rasulullah, engkau telah mengetahui kedudukan Haritsah

denganku. Jika dia di surga maka aku akan bersabar mengharapkan

pahala. Tapi jika yang lain, maka engkau akan melihat apa yang aku

kuperbuat'. Beliau kemudian bersabda, 'Celakalah engkau, apakah

surga itu hanya satu? Sesungguhnya itu adalah surga yang banyak,

dan sesungguhnya dia berada di surga Firdaus'."

o'.r. zrz o..".11,. .. l'ro',..t.(t o,
-iy, -f r ti (-y. 6-,V u--a7l :J* l;l c-ra*'

j-; .1r J";') u- ,ut;" &j {" \,t ;; o;r

.^t
ctl b

4J-o ar n
o

. t.

^* -".)l,:

'r.L ., t . z

:Jte J+> aJ,

Jt'ii -ir;

". 6r, . i.c.t ( o.
,tt f (oJ--f 

G_.' f

t't',t: 9$ i;x:;;
-i,6Jt;<;t

6551. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Jarak antara kedua bahu orang kafir adalah sejauh perjalanan tiga

hari bagi pengendara yang cepat."

:)v {'s
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-ylt 
e';tL,Jv e') rlbiit * lnt J'yt * ,# i ,Y ,f

,l:tk-i to 
'$VW G'6f)rUi:;5

6552. Dari Sahal bin Sa'ad, dari Rasulullah SAW, beliau

bersabda, "sesungguhnya di dalam surga ada sebuahpohonyangbila

seorang pengendara berjalan di bawah naungannya selama seratus

tahun, dia tidak dapat menempuhnya."

a-ZJt ,* o\i,:u pt /^
{-te d}ll

6553. Abu Sa'id menceritakan kepadaku dari Nabi SAW,

beliau bersabda, "sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pohon

yang mana bila seorang penunggang lada atau kuda ramping lagi

sangat cepat larinya berjalan selama seratus tahun, niscaya ia tidak

dapat menempuhnya."

'"p''4,ji *i.&riu' ,J- ir i* Li,i; i,F *
1: t)G i: erni ,"rrf ;i *'i- ,s'j;, ,$i';'-^Ljt
jL:r ;- J'J\i ;,.';r-rt lbX.'# t;l ,t'r{-r1i -'Ju

. r$t 4 4t rr'r* &'ff';),!;i
6554. Dari Satral bin Sa'ad, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"sungguh akan masuk surga sebanyak tujuh puluh dari umatku 
-atau

tujuh ratus ribu orang, Abu Hazim tidak tahu mana yang beliau

ucapkan- saling berpegangan satu sama lain. Yang paling pertama

dari mereka tidak masuk sehingga yang paling terakhir masuk. waiah

mereka bagaikan bulan pada malam bulan purnama-"

,1:Wc *iV e/,'i"alt ri',r,4t'6,')t 4.?;!
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6555. Dari Sahal, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"sesungguhnya para penghuni surga dapat melihat kamar-kamar

yang ada di surga sebagaimana knlian dalam melihat bintang-bintang

di langit;'

, o,?.
.e.Pt'r

6556. Ayahku berkata: Aku kemudian menceritakannya

kepada An-Nu'man bin Abi Ayyasy, maka dia pun berkata: Aku

bersaksi, sungguh aku mendengar Abu Sa'id menceritakannya dan

menambahkan, "sebagaimana kalian dapat melihat bintang-bintang

yang sangat cemerlang di ufuk Timur dan Barat."

'-4t *,.,; hr €)#t i';i'd; isu;tr-2 ,rj e
t; t3-; Slt 1^( )t\ .J6 ii,' jr* itt'&') {'?,t **
.V ,i'* .y.qS'8i ie o f'r\i e6u'cti';,a"rgr
,r'!-i ! t( :pir Ji GCl$ v^ "u ;tti'ca L'r.i |J'-b
v'_J\

.e._lr tf lr '4.G ,tb,

6557. Dari Abi Imran, dia berkata: Aku mendengar Anas bin

Malik RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Allah berfirman kepada

penghuni neraka yang paling ringan siksaannya pada Hari Kiamat,

'seandainya engkau mempunyai sesuatu yang ada di bumi, apa

# (i t":,,) |e"i :'Jua i& ej a. ot3rt yr';:ta ,6................j',lG

g'pt g-!i G qrrlsr',3'6t o'lirj * ,* i-i': oH-
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engkau mau menebus dengan itu?' Ia menjawab, 'Ya'. Allah
berfirman,'Aku menginginkan darimu yang lebih ringan dari itu, saat

engkau masih berada di dalam tulang punggung Adam, yaitu agar

engkau tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan-Ku, tapi engkau

enggan kecuali mempers ekutukan- Ku' ."

*.,#\t
iJu t';jat

;

cJD c

) lc z 'r,i

64:Jv
t o .tr .

.r*U'2Jl

tro 
'-. \, c.:J"-i-.11 L; :J. 

',rt1- |il-

'iu rrtS d *tfurrL'*-,i'-fr

;-. Ct oi ,;i ?nr g, /rC o'
6 :Lii .'r.rat'#k Gr;;'lu. slr

.'^5'*-i
6, t .tt -/c o .,, t l'a

t-I-o-t !t :;Q) J. J-s. a;i

*:)*L\t J- Cti:-;
'r-

6558. Dari Jabir RA, bahwa Nabi SAW bersabda, "Akan

keluar (sejumlah orang) dari neraka dengan syafaat, mereka itu
seolah-olah ats-tsa'aariir." Aku bertanya, "Apa itu ats-tsa'aariir?"
Beliau menjawab, "Mentimun-mentimun kecil." Sementara mulutnya

(mulut Amr) telah turun.

Aku (Hammad) kemudian berkata kepada Amr bin Dinar,

"Abu Muhammad, apakah engkau mendengar Jabir bin Abdullah

berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Akan keluar (sejumlah

orang) dari neraka dengan syafa'at'?" Ia menjawab, "Ya."

:Jes'rl,*t 4; 1. rr.
&.orr f ,P.v

 
4!l

o ct./ |a.?,'.olto,1, ,ro.. ,,c e tt.,.
fn* te;,'=Jr JJI'r* 'Y W N--' t'
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6559. Dari Qatadah, Anas bin Malik menceritakan kepada

kami dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ada seiumlah orang yang

akan keluar dari neraka setelah neraka menyentuh mereka, di

antaranya ada yang gosong, lalu mereka masuk surga. Maka ahli

sur ga menyebut mereka'j ahannamiyyun' ."

i,Sv &'t*?",k dtlf ,A?'t *>r"Gr:',.Jlt * ori?
Jr e t s;n 

'h, 
,irl'r8, fr yi, 

^;ti 
,at ;^i';-; ri1

.o) tc,c 1'.o lrc.i tc, c('..,,o,c t,c/ o -7. 
tr"-l

| *;,-*l .:-s O j--*H .of fv 94"| A O)F A f Ow

6560. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, bahwa Nabi SAW

bersabda, "Setelah ahli surga masuk ke dalam surga dan ahli neraka

masuk ke dalam neraka, Allah berfirman, 'Barangsiapa yang di

dalam hatinya terdapat keimanan walaupun sebesar biji sawi, maka

keluarkanlah dia'. Maka mereka pun keluar dalam keadaan sudah

terbakar (gosong), dan kembali menjadi arang. Lalu mereka

dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, maka mereka pun tumbuh

seperti tumbuhnya benih di tepi sungai'." -sfas 
beliau bersabda,

'Pinggir sungai '.- Nabi SAW juga bersabda, "Tidakkah kalian lihat

bahwa benih itu tumbuh menguning sambil melambaiJambai?"

^7""14 ''"'"&'t*?tt * dt'e:9r'1-Jr 'e"f,ol 
rly*t o! :.J:+

"u $ z ct4 ,*i; )i,$ qAi C g"j pj *,Vr i', G.t* Slt

.i",
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6561. Aku mendengar An-Nu'man: Aku mendengar Nabi
SAW bersabda, "Sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan
silrsaannya pada Hari Kiamat adalah seorang laki-laki yang
diletakkan bara api di bagian lekukan kedua telapak kakinyaio

sehingga membuat otaknya mendidih' ."

;;;iiu,b-*tr;$;ts iY2t42
6562. Dari An-Nu'man bin Basyir, dia berkata, "Aku

mendengar Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhnya ahli neraka yang
paling ringan sil<saannya pada Hari Kiamat adalah seorang laki-laki
yang diletakkan dua bara api pada bagian lekukan kedua telapak
kakinya sehingga membuat otalvtya mendidih, sebagaimana halnya
periukyang mendidih dengan wadah untuk memanaskan air' ."

|JG rcltft'{-,:,;aht * C,'oi:;.t-;"G* *
rytt:Jv; wt* *t1a6;ltyi i'Wtt:rn *i-ib#4| 'e,t; *r";i rai

6563. Dari Adi bin Hatim, bahwa Nabi SAW menyebutkan

tentang neraka, lalu beliau menghindarkan wajahnya dan memohon
perlindungan dari neraka. Setelah itu beliau menyebutkan neraka, lalu
menghindarkan wajahnya dan memohon perlindungan darinya,

kemudian beliau bersabda, "Peliharalah diri kalian dari api neraka

walaupun hanya dengan (menyedekahkan) separoh kurma.

Barangsiapa yang tidak mendapatkan, maka hendalotya (bersedakah)

s Yaitu lalnrkan yang tidak mengenai tanah ketika berjalan.
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dengan tutur kata yang baik."

6564. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, bahwa dia mendengar

Rasulullah SAW, ketika pamarulya, Abu Thalib, disinggung di

hadapannya, beliau bersabda, "Mudah-mudahan syafaatku berguna

baginya pada Hari Kiamat nanti, sehingga dia ditempatkan di salah

satu dasar neraka yang mencapai kedua mata knkinya, yang

menyebabkan pus at otalvtya mendidih."

' / o ' ' ?' ' o1' t* &.i,' j-, 'Js 
:'JG ^* ?nt 'rf:, ;i *C= :*S * a l.s :dtr a;e d)t €? ,

o ./. c t 6. ..4. 1, .,o'o 
^ 

o7 z ) ) / c ' 
^'H lL;-; e C; J'e ll#;'.) :,s'r)'3i,p yql i", jtlt &t

"a 
"*,'yt 'r)"r?nt "l* 

q$ Ui 
';t'-l'-fr i''1 o";8 '6tSJ

'.! ,J"t g: + *'i*u ,i rjr;.; igs>,;t 1?, ,y\1,

,x';t5 .?nt k. {;r'J'ri L'; r}t :s'r;r1 ,:,J,b ?'r', ,!t;
?ttt i'-r-.3t eit ertt frir ,X*; ?'ni,Ftii l-i ,i'i|
,-si, e-r trir ,X4; ?'r', |€tA iii ,i'rro ,:,J';6 fl?
.;.--t frir ,'^*; k'*,FLa '.5,i"* ,'*'it1.i' l.:ir
'p'tb *j ,!L\t ,u t:r;J rlt ,!o 'Ci ,i'# ,X';rj

t-,i-ir ti1 , j., ,-p ,>V:ti ,G';A .?:t G') ryi'u ;k c ;i
:. .?. o,F s tt)--,t, grr : d. Jn" n .iu' itt C ,-,* ,tL(- l*t
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r-;., ,Jr'ruii el, irG ,*.3 yr: ,:-i-'#i ,:^aN

.-iz:r'&ii; :6t'o'& Ft i ul* e "*'e\l'"i, v&
yl .,6r e ,i t, $ ,*;')t "ti 'ytytt e 4 t L 'iC ltLl "n

.!:rts;, *,.*t',si t-tr+'Ji-i;ei orsr.lifr ',:.+ u
6565. Dari Anas RA' dia bertata: Rasulullatr SAW bersabda"

*Allah alran mengumpulkan manusia pada Hari Kiamat, lalu mereka

berlrata, 'sebaibtya kita meminta syafoat kcpada Tuhan kita sehingga

melepaslran kita di tempat kita ini'. Maka merelra pun mendatangi

Adam lalu berkata, 'Engkaulah yang Allah menciptakanmu dengan

tangan-Nya, meniupkan nrh ciptaan'Nya kepadamu, dan

memerintahkan para malaikat sehinga mereka pun sujud kepadamu.

Malca mintalah syafaat bagt kani kepada Tuhan kami'. Dia

menjawab, 'Aht bukan harapan kalian'. Dia kemudian menyebutlran

Ieesalahannya, lalu berkata, 'Temuilah Nuh, rasul pertama yang

diuttts Allah'. Mereka kemudian mendatangi Nuh, dan dia pun

berlrata, 'Aht htkan harapan kalian'. Ia kemudian menyebutkan

lcesalahannya, lalu berkata, 'Temuilah lbrahim yang dijadilun Allah

sebagai l@l(asih'. Mereka lalu mendatangi lbrahim, dan dia pun

berlcata, 'Aht bukan harapan kalian -Ia lantas menyebutlcan

kesalahannye, temuilah Musa yang Allah berbicara kepadanya'.

Merelra lremudian mendatangi Musa, dan dia pun berkata, 'Aht bulcan

harapan lralian -ia lalu menyebutkan kesalahannya- temuilah Isa'.

Merelra lremudian mendatangi Isa, dan dia pun berlcata, 'Aht bukan

harapan kalian. Temuilah Muhammad SAW, lcarena dosanya yang

telah lalu dan akan datang telah diampuni'. Malca mereka pun datang

lcepadaht, lalu aht meminta izin kepada Tuhanlat. Ketilu alat melihat'

Nya, aht langxmg bersimpuh suiud kepada-Nya. Dia lcemudian

membiarlranht selama yang dikehendaki Allah, lalu dikataknn

kepadalat, 'Angkatlah kepalamu, mintalah niscaya englcau diberi,

latakanlah niscaya akan didengar, dan mintalah syafaat niscaya
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engkau diizinkan memberi syafaat'. Aku lantas mengangkat kepalaku,

lalu aku memuji Tuhanku dengan pujian yang Dia ajarkan kepadaku,

kemudian aku meminta izin memberi syafaat, lalu ditentukanlah

batasan untukku. Setelah itu aku mengeluarkan mereka dari neraka

dan memasukkan mereka ke dalam surga. Aku kemudian kembali, lalu

bersimpuh sujud seperti itu untuk ketiga atau keempat kalinya, sampai

tidak ada lagi yang tersisa di dalam neraka selain orang yong ditahan

oleh Al Qur'an'."

Saat itu Qatadah berkata, "Maksudnya, ia divonis kekal (di

dalam neraka)."

6566. Dari Al Hasan bin Dzakwan, Abu Raja' menceritakan

kepada kami, Imran bin Hushain RA menceritakan kepada kami dari

Nabi SAW, beliau bersabda, "Akan keluar sejumlah orang dari

nerakn dengan syafaat Muhammad SAW, lalu merekn masuk surga.

Mer eka dinamai j ah annamiyyuun (oran g-orang j ahanam) ."

pli
6567. Dari Anas bahwa Ummu Haritsah datang kepada
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Rasulullah SAW. Sementara Haritsah gugur ketika perang Badar, dia

terkena panah nyasar, lalu dia (Ummu Haritsah) berkata, "Wahai

Rasulullah, engkau tentu tahu kedudukan Haritsah di hatiku. Bila dia

di surga, maka aku tidak akan menangis karenanya. Tapi jika tidak,

maka engkau akan melihat apa yang akan kuperbuat. Maka beliau

bersabda kepadanya, "Apakah surga itu hanya satu? Sungguh surga

itu banyak sekali, dan sesungguhnya dia berada di Surga Firdaus

yang paling tinggi'."

,j.* Lts ,q 6j e'nr a ;L'r;jf I' W ei'ru iJv',
'ai:yt'oi'{s .Qr1j $tt:r u P #t t -?ti'g';'ti- 7;-i
G'-r,1:) lAL c -iv\ f"r\i jt'.;Lt *it *i :b, c

.qb 6j e'nr u p' - rqt'on- q;i'r',U-) tAL

6568. Beliau juga bersab du, "B"rongkat pagi atau be':rangkat

sore di jalan Allah adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya.

Tali busur seseorang knlian 
-atau 

jejak kaki- di surga adalah lebih

baik daripada dunia dan seisinya. Seandainya seorang wanita di

antara para wanita ahli surga melihat ke bumi, niscaya akan

menerangi apa yang ada di antara keduanya, dan aromanya akan

memenuhi apa yang ada di antara keduanya. Sungguh kerudungnya

lebih 6aik daripada dunia dan seisinya."

aAt Li l;:;-'t ,;*,', -. itt J:" Ut lG i,Ss i;j ,sri ,r
:rt 3;f ,$t )** . !') ,t:f.3 '>t'>"l,ir-,i'S 

)61 
'u i:t;a qrl''!r

1; ilL t h'#i :; 
rr;''a ;:'dr ai

6569.Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Nabi SAW b.rr*au,
'seseorang tidak masuk surga kecuali akan ditampakkan tempat
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duduknya di nerakq. Seandainya dia berbuat buruk, maka itu akan

menambah kesyukurannya. Dan seseorang tidak masuk neraka

kecuali akan ditampakkan tempat duduknya di surga. Seandainya dia

berbuat baik, maka itu menjadi penyesalan baginya' ."

6570. Dari Abu Hurairah RA, bahwa dia berkata, "Aku

berkata, 'Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia

dengan syafaatmu pada Hari Kiamat nanti?' Beliau bersabda,'Aku

sudah menduga wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada seorang pun

yang mendahuluimu menanyaknn kepadaku tentang hadits ini

lantaran semangatmu yang aku lihat terhadap hadits. Manusia yang

paling bahagia dengan syafaatku pada Hari Kiamat adalah orang

yang mengucapkan, 'Laa ilaaha illallaah (tidak ada sesembahan

kecuali Allah) dengan tulus dari lubuk hatinya'."

J\)',J\:&, *p h' , 
j;l$t'Jti,ib\t e, it *,;- 9r_ l' J z' (J lP;

; LH'br 'o';" 
"*'tt *i?"'Q L3? r$r ;^i;t

;fr A J3,5 t$n .^i;t ,f\u L;;r ,\t S';; dp ,tilt
,F\u L ;ir ,j.rr1 .6* qiLj";; U,j'fr €-'-A ,6t$

t4!-r;'r"a1 J- ri'-# elt ,u\6 6t pt [?r1 tl;-}i+ .^-,sr
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€, '*tu'si ,,? ';*:; ,i'* -6fur )di ,*'J4 u
; ir-*b *t lLiit * ;nt'J'*1, qi.,'*.cl:.ir

ry *it S2i ;ii ati ,j*" os ) it*6 -r
657l.puri AUarilah (Ibnu Mas'ud) RA, Nabi S,tW b.rrubdu,

"Sungguh aku mengetahui penghuni neraka yang terakhir keluar dari
neraka dan penghuni surga yang terakhir masuk ke dalam surga,
yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak,

kemudian Allah berfirman,'Pergilah dan masuklah ke dalam surga'.
Ia kemudian mendatangi surga, namun terbayang olehnya bahwa
surga telah penuh, maka dia pun kembali lantas berkata, 'Wahai
Tuhanku, aku mendapati surga sudah penuh'. Allah berfirman,
'Pergilah dan masuklah ke dalam surga'. Ia kemudian
mendatanginya, namun terbayang olehnya bahwa surga telah penuh,
maka dia pun kembali lalu berknta,'Wahai Tuhanku, aku mendapati
surga sudah penuh'. Allah berfirman, 'Pergilah dan masuklah ke

dalam surga'. Karena sesungguhnya bagimu tempat seperti dunia dan
sepuluh kali lipatnya -atau 'sesungguhnya bagimu adalah sepuluh
kali dunia'-. Maka dia berkata, 'Apakah Engknu mengejekku atau
menertawakanku sedangkan Engkau adalah Yang Maha Raja?"'

(Abdullah berkata), "Sungguh aku melihat Rasulullah SAW
tertawa ketika itu sehingga tampak gigi-gigi gerahamnya." Dan
clikatakan, "Itulah ahli surga yang paling rendah tingkatannya."

^cet& ^ft ro, ?ut

6572. Dari Al Abbas RA, bahwa dia pernah bertanya kepada
Nabi SAW, "Apakah engkau memberi suatu manfaat kepada Abu

Az

ol -rl

- "".- .l
t .JI I
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Thalib?"

Keteransan Hadits:

(Bab sifut surga dan neraka). Ini telah dikemukakan dalam

pembahasan tentang awal mula penciptaan pada dua judul, dan pada

masing-masing judul dicantumkan, "dan bahwa itu adalah makhluk".

Di dalam kedua judul ini, Imam Bukhari mengemukakan hadits-hadits

yang menyatakan bahwa surga dan neraka benar-benar ada serta

hadits-hadits yang menyebutkan tentang sifat-sfiat surga dan neraka.

Sebagiannya diulang di sini seperti yang akan saya singgung'

i;s-iizlit';d,li kU ?tu J"si ,'*t *b il' ,p H' jU ,* i'lti't

":*.* 
{,AU" Sa'id berkata, "Nabi SAW bersabda, 'Makanan

pertama yang dimakan oleh ahli surga adalah bagian yang menempel

pada hati ikan paus'. ") Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan dengan

redaksi, *'uzjl 1i. Uualtr ini telah dikemukakan secara panjang lebar

pada bab ..Allah Menggenggam Dunia pada Hari Kiamat", dan di sini

disebutkan dengan maknanya. Redaksinya juga telah dikemukakan

dalam pembahasan tentang awal mula penciptaan namun dari hadits

Anas.
r o3i ,iiiri ,&\i.U:J-c.il- :..rI! (Adn artinya kekal. Adantu bi

ardhin artinya'ok tirggol di suatu tempat).Ini telah dikemukakan

pada tafsir surah Baraa'ah (At-Taubah), dan ini berasal dari perkataan

Abu Ubaidah.

Ar-Raghib berkata, "Makna firman Allah dalam surah At-

Taubah ayat72, o:rb o\h (Surga Adn)) artinya menetap' Kalimat 'rG

Uj, Or3Aberarti menetap di suatu tempat sekian lama. Dari kata ini

terbentuk tata i.r-illjt (barang tambang) karena ia adalah barang

berharga yang sifatnYa menetaP."
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O:J- + + G \O+n *i; e) (Fii maq'adi shidqin artinya di

tempat yang disenangi). Demikian redaksi yang disebutkan dalam
riwayat Abu Dzar, sedangkan dalam riwayat lainnya disebutkan
dengan kata, )t-iti sebagai ganti lafazh, )iil, dan itu yang benar.

Tampaknya, sebab munculnya prediksi ini karena ketika dia melihat
bahwa pembicaraan ini mengenai sifat surga, yang mana di antara

sifatnya adalah O:r f )J:tt (tempat yang disenangi) seperti yang

terdapat di akhir surah Al Qamar, maka dia mengira bahwa yang
dicantumkan di sini adalah itu. Selain itu, Abu Ubaidah
menyebutkannya dengan redaksi, 0V g#, artinya tempat duduk, dan

itu kembali kepada makna kata i+Lir.

Di sini, Imam Bukhari menyinggung nama-nama surga hingga
sepuluh atau lebih, yaitu: ,; jS'j,t (Surga Firdaus)3r, yaitu surga yang

paling tinggi, pXLJr ]ri (tempat sejahtera),32 l-iiir ]r'r (tempat tinggal

yang kekal),tt t 6t ]r3 (tempat yang kekal),,0 ,sjilr & lr,rrgu tempat

tinggal),3s ilSr {surga yang penuh kenikmaran),'u;:rli iui,ir (tempat

yang aman)," "o'tb (Surga Adn),38 Ol14:';a; (tempat yang disenangi),3e

..;:..Jjr @ahala yang terbaik).ao

l]qr. x Kahfi [18]: 107;Al Mu'minuun [23]: n.
]i Qs. ru An'aam [6]:127; Yuunus [t0]: 25.

]'Qs. Fushshilat [41]: 28.
" Qs. Faathir [35]: 35.
" qs. An-Na.|m [53]: 15.

'u (Qr.Al Maaidah [5]: 65; yuunus [10]: 9; Al Mu'minuun [23]: 53; Luqmaan
[31]: 8; Ash-Shaaffaatl37): 43;Al Waaqi'ah 156): t2;Al ealam [68]: 34.

;" Qs. Ad-Duknaan [44]: 51.
" Qs. At-Taubah [9]: 72; Ar-Ra'd [13]: Al Mu'minunn 23; An-Nahl [16]: 3l; Al

Kahfi [18]: 3l;Maryam [19]: 61; Thaahaa l20l:76;Faathir [35]:33;Shaaa [:S1: SO;
Gh*fir [40]: 8; Ash-Shaff[61]: l2; Al Bayyinah [98]: 8.

" Qs. Al Qamar [54]: 55.
oo An-Nisaa' [4]: 95; Yuunus [10]: 26; Ar-Ra'd [13]: Al Kahfi t8; An-Nahl [16]:

62; /t! Kahfr [18]: 88; Al Anbiyaa' [21]: l0l; Fushshilat [41]: 50; Al gadiid [57j:
l0; Al-Lail [92]: 6 dan 9.
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Semuanya terdapat di dalam Al Qur'an. Allah-berfirman dalam

surah Al 'Ankabuut ayat O+,'orrlit r}?;\i lrLJr ?;$ (Dan

sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan). Sebagian

orang menganggap bahwa o$it]r'r (negeri kehidupan) termasuk

nama-nama surga, namun ini perlu dit€liti.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebut dua puluh tiga hadits,

yaitu:

Pertamo, Ot;+';ri (Dari Imran). Dia adalatr Ibnu Hushain.

Hadits dengan sanad ini telah dikemukakan di akhir bab

"Mengingkari Kebaikan Suami" di bagian akhir pembahasan tentang

nikah.

'oJ}t (Alat melihat). Dalam hadits Usamah bin Zaid yang

setelatrnya disebutkan,'g-hlr ?i ,.P'r;i gm berdiri di pintu surga).

Secara tekstual, redaksi ini menunjukkan batrwa beliau melihat itu

pada malam Isra' atau dalam mimpi, yaitu selain ketika beliau melihat

neraka di dalam shalat gerhana. Orang yang menyamakannya berarti

telah keliru.

Ad-Dawudi berkata, "Beliau melihat itu pada malam Isra' atau

ketika terjadi gerhana matahari."

,r:j& q\i'j;i U-i| (Lalu aku melihat mayoritas penghuninya

adalah orang-orang miskin). Dalam hadits Usamatr disebutkan, 'iH
,fd, W i'z\O 1f"*yota kebanyakan yang memasukinya adalah

orang-orang miskin). Masing-masing dari kedua riwayat ini saling

menjelaskan yang lainnya. Kalimat,'/?i wi ltnoy.ata mayoritas)

disebutkan dalam hadits Usamah, t4)rt'iJO yir, i (Ternyata

kebanyakan y an g m em a s ukiny a).
t t,tz

b-& (Karena pengingkaran mereka). Maksudnya,

disebabkan oleh keingkaran mereka. Penjelasan tentang hal ini telah
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dipaparkan secara gamblang pada bab "Mengingkari Kebaikan

Suami".

A1 Qurthubi berkata, "sedikitnya kaum wanita yang mendiami

surga, karena mereka seringkali dikuasai oleh hawa nafsu, cenderung

kepada perhiasan dunia dan berpaling dari akhirat karena kurangnya

akal mereka dan cepat teperdaya."

Ke du a, ".t;i'q*1 (Orang- oran g kay a). Kata aI i add artinya

kekayaan.

o'/|'F (Tertahan). Maksudnya, dilarang memasuki surga

bersama orang-orang miskin karena perhitungan harta. Tampaknya,

itu pada jembatan tempat mereka saling mengajukan tuntutan setelah

melewati titian j embatan.

Catatan:

Hadits ini dan sebelumnya tidak disebutkan pada mayoritas

naskah, dan dari kitab Mustakhraj Al Isma'ili setta Abu Nu'aim.

Demikian juga Al ly'rizzi tidak menyebutkan, dalam kitab Al Athraf,

jalur Utsman bin Al Haitsam dan tidak juga jalur Musaddad dalam

pembahasan tentang kelembutan, padahal kedua hadits ini disebutkan

pada riwayat Abu Dzar dari ketiga gurunya.

Ketiga,lr-ll' Jl ,rlt'S,alrHt Jttat ,yt 1b *1 (Setelah ahti

surga masuk ke dalam surga dan ahli neraka masuk ke dalam

neraka). Dalam riwayat Ibnu Wahab dari Imran bin Muhammad yang

diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan dengan redaksi, ,ylJV:

,'3r jl. rrit TDan setelah ahli neraka masuk ke dalam neraka).

",?

"';"Jl 

urr:r- (Didatangkanlah kematian). Pada tafsir surah

Maryam telah dikemukakan dari hadits Abu Sa'id, # 
"'tSt 

,i"i-
'€11 

;:,5 (Kematian didatangkan dalam bentuk seperti seekor domba
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yang berwarna putih campur hitam). Muqatil dan Al Kalbi dalam

tafsir mereka mengenai firman Allah dalam surah Al Mulk ayat2, c$r
ijtj C'jr |* (Yang menjadikan mati dan hidup), berkata,

'Menciptakan kematian dalam bentuk seekor domba yang jika
melewati seseorang, maka orang itu langsung mati. Dan menciptakan

kehidupan dalam bentuk seekor kuda yang jika melewati sesuatu

maka sesuatu itu langsung hidup."

Al Qurthubi berkata, "Hikmah didatangkannya kematian

seperti itu sebagai isyarat bahwa mereka telah mendapat tebusannya

sebagaimana halnya anak Ibrahim ditebus dengan domba. Selain itu,
sifat belang disebutkan untuk mengisyaratkan dua sifat ahli surga dan

neraka, karena belang itu maksudnya adalah putih dan hitam."

).-Jrri'lrailt Cf,.W- rP (Hingga ditempatkan di antara surga

dan neraka). Dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah
disebutkan dengan redaksi, )(iits 1-:;J u.*{t t:iSt *',ii'}t 1tot,
diberdirikan di atas pagar yang berada di antara surga dan neraka).

U:rt-'j (Kemudian disembelih). Di sini, tidak disebutkan siapa

yang menyembelih. Al Qurthubi menukil dari sebagian ahli sufi,
bahwa yang menyembelihnya adalah Yahya bin Zakaia dengan

dihadiri oleh Nabi SAW. Ini mengisyaratkan akan kekalnya
kehidupan. Selain itu, diriwayatkan juga dari sebagian orang, bahwa
yang menyembelihnya adalah Jibril.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, itu adalah penafsiran Isma'il bin
Abi Ziyad Asy-Syami, salah seorang periwayat lemah yang

dikemukakannya di akhir hadits tentang sangkakala, di mana dia
mengatakan , 'S;;;;1 ,U,*lt ,y*t ,t-r,*t p?t'$lijr;f ilr o^J
'o'tst $2';i<i ,y* '{:r; ,:eUri ,i3 b? d i,,r.l' (Lalu Allah Ta,ata

menghidupkan malaikat mantt, Jibril, Mil(ail dan Israfil, dan
menjadikan kematian dalam bentuk seekor domba berwarna putih
campur hitam, lalu Jibril menyembelihnya. Domba itu adalah
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kematian).

;rii q1J- { (Kemuaian berserulah seorang penyeru). Saya

belum menemukan nama penyeru tersebut. Sebelumnya, tqlah.

dikemukakan dari jalur lainnya, dari Ibnu Umar dengan redaksi, i;"'i
'n*"o\'i, (Kemudian berdirilah penyeru di antara mereka). Sementara

dalam hadits Abu Sa'id setelah kata q)ll disebutkan redaksi' $ ts:Q

(Lalu berserulah penyeru). Secara tekstual, redaksi ini menunjukkan

bahwa penyembelihan itu dilaksanakan setelah seruan itu terjadi,

sedangkan di sini mengindikasikan bahwa seruan itu terjadi setelah

penyembelihan. Tidak ada kontradiksi antara keduanya, karena seruan

sebelum penyembelihan itu sebagai pengundang perhatian agar

melihat domba tersebut, dan seruan yang setelah penyembelihan

berfungsi untuk mengUmumkan ketiadaannya, serta bahwa kematian

itu tidak akan pernah kembali.

C:Ji I {dt'111t-lWahai para penghuni surga, tidak ada lagi

kematian).Pada bab yang lalu ada tambahan redaksi, "r't), (kalianJ

kekal). Dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, .a-J;ir .!:'(U tlw, q2Q

,-tF3 iij "r-i n4ri V ,:ottt'fr u::a oi;s'& ,iW ,b3:*tr i#.H
(Lalu seorang penyeru berseru, "lYahai para penghuni surga." Maka

mereka pun melongok dan melihat, lalu penyeru berkata, "Apaknh

kalian tahu ini?" Mereka menjawab, "Ya." Semua telah melihatnya

{domba itu| dan mengetahuinya). Selanjutnya dia menyebutkan

redaksi yang sama tentang paru penghuni neraka, kemudian

disebutkan , o\i il i'!, tAt|yt [ ,-.s;r,-ir 
"$1- 

i't i"i U'g (Lalu

{ttomba ituJ disembelih, kemudian ia -yahti penyeru- berkata,

"Wahai para penghuni surga, [kalianJ kekal, maka tidak ada lagi.

kematian.") Di bagian akhirnya disebutkan , 6},Ar it" e3{ij> ,""i'i

yil\ -ri jl(f"*uaian beliau membacakan ayat, "Dan berilah mereka

peringatan tentang hari penyesalan" hingga akhir ayat).
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Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan di akhir hadits Abu
Sa'id, ,6r .1if ?^A t* o6 tl,r-i'oi jl1 ,tLir Sll clls V'it cu r'.,;iiti 3s
(seandainya ada seseorang yang mati karena senang maka matilah
para penghuni surga, dan seandainya ada seseorang yang mati
karena sedih maka matilah para penghuni neraka).

Sabda beliau, o'.&.H (melongok). Maksudnya, menjulurkan

Ieher dan meninggikan kepala mereka untuk melihat.

Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dan dalam Shahih lbnu
Hibban dari jalur lainnya, dari Abu Hurairah, U 'juj ,ltft.lt 

'J("'rlt:*
,srb S21U'iui j *F glt' 'regtb,r'H'o1'6sv o:flyi .ia, ,yi
rl e,rltr 'eL<1b tr*'of ;-#X'ti o,rlti| (Latu diberdirikan

di atas titian jembatan. Kemudian dikatakan, "l[ahai para penghuni
surga." Maka mereka pun melongok dalam keadaan talrut akan keluar
dari tempat yang tengah mereka diami. Lantas dikatakan lagi,
"Wahai para penghui neraka." Maka mereka pun melongok dengan

perasaan senang dan gembira [karena mengiral akan keluar dari
tempat yang tengah mereka diami). Di akhir hadits ini disebutk*, j
U.1 g, crF1 o3y q"r:b,6.nyt ,p*ia; 1x"*udian dikatakan

kepada kedua golongan itu, "Kalian kekal di tempat yang kalian
dapati itu, tidak ada lagi kematian di dalamnya untuk selamanya.")

Sementara dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan, Jj1 JLiS

a,gj siir Ar.ir * ,iut? n ,ojt;{j rre oj;J, ,16i *rj *,
,iJJ, db t-r;.i u:4'# (Lalu dikatakan kepada para penghuni

surga dan para penghuni nerako, "Apakah kalian tahu ini? " Mereka
menjawab, "Kami telah mengetahuinya, itu adalah kematian yang
ditugaskan kepada kami." [Dombal itu kemudian direbahkan, lantas
disembelih dengan sekali sembelihan di atas pagar [tempat tertinggi
antara surga dan nerakaJ).

Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi berkata, ..Tampak 
ada
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kejanggalan pada hadits ini karena menyelisihi logika. Selain itu,

kematian adalah sesuatu yang abstrak, sedangkan yang abstrak tidak

dapat berubah menjadi berfisik, lalu bagaimana bisa disembelih? Oleh

karena itu, ada yang mengingkari ke-shahih-an hadits ini dan

menolaknya. Ada juga yang menakwilkannya, mereka mengatakan,

ini adalah perumpamaan, di sana tidak ada penyembelihan yang

sebenarnya. Sebagian lainnya mengatakan, itu adalah penyembelihan

yang sebenarnya, dan yang disembelih mengalami kematian,

semuanya mengetahui, karena itu yang bertugas mencabut nyawa

mereka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seorang ,ulama menyetujui

pendapat ini dan memaknai sabda beliau, *r,F't gifr b;'ir g 1tt"

adalah kematian yang ditugaskan kepada kami), bahwa maksudnya

adalah malaikat maut, karena dialah yang ditugaskan mencabut nyawa

mereka di dunia sebagaimanayang difirmankan Allah di dalam surah

As-Sajdah. Setelah itu dia berdalil dengan maknanya, karena bila

malaikat maut terus hidup, tentu akan menyuramkan kehidupan ahli

surga. Ia juga menguatkannya dengan sabda beliau pada hadits bab

ini,|4'i Jlti 16r ,p( is'i-t |67'7 J\6|i {at ,yi !r's';,t ltvtaka ahli

surga yang gembira bertambah gembira, dan ahli neraka yang sedih

bertambah sedih\.

Lalu ditanggapi, bahwa di surga tidak ada sama sekali

kesedihan. Sedangkan yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban

hahwa mereka melongok dalam keadaan takut, itu hanya sekilas dan

tidak berlangsung lama, lagi pula bertambahnya kegembiraan tidak

berarti menunjukkan adanya kesedihan. Bahkan kata "bertambah"

rnengisyaratkan bahwa kebahagiaan itu terus berlanjut, sebagaimana

halnya ahli neraka yang bertambah kesedihannya. Selain itu, tidak ada

kebahagiaan pada mereka kecuali sekilas (saat muncul harapan akan

dikeluarkan ketika diseru untuk melihat penyembelihan kematian) dan

itu tidak berlangsung lama.

:

I
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Pada bab "Peniupan Sangkakala" telah dikemukakan
perbedaan pendapat mengenai yang dimaksud dengan pengecualian
dalam firman Allah Az-Zumar ayat 68, ,pt3 i,r.l["l.Jr g ;]'Orbt
irr ,r:r tJ Il ;1\i lUatca matilah siapa yang di langit dan di bumi

kecuali siapa yang dikehendaki Allah), yaitu tentang pendapat yang
menyatakan bahwa malaikat maut termasuk di antara yang
dikecualikan itu. Dalam riwayat Ali bin Ma'bad dari hadits Anas
disebutkan, ,:o'.iJ-) g+J' ib,';;it Ui'q.'ql ,J:Fj 9lt'& ,;,U-'j
'o':J5 .L?6 ) ! ,iii ,\rib 'c",ie ul ,sfi .$i t*;., (Kemudian

malaikat maut datang lalu berkata, "Wahai Tuhanku, tinggal Engkau
Yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurusi para makhluk yang
tidak akan pernah mati, dan aku masih tersisa." Maka Allah
berfirman, "Engkau adalah makhluk di antara para makhluk-Ku,
maka matilah engkau, kemudian jangan hidup lagi." Maka malaikat
maut pun mati).

Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan dari jalur Muhammad bin
Ka'b Al Qurazhi, dia berkata, "Telah sampai kabar kepadaku, bahwa
yang terakhir mati dari para makhluk adalah malaikat maut, lalu Allah
berfirman kepadanya, 'wahai malaikat maut, matilah engkau dengan
kematian yang tidak hidup lagi setelahnya untuk selamanya,.,,

Jika riwayat ini akurat, maka bisa sebagai dalil untuk
membantah pendapat yang menyatakan bahwa yang terakhir mati
adalah yang disembelih itu, karena ia mati dengan kematian yang
tidak hidup lagi setelahnya, namun riwayat ini tidak akurat.

Al Maziri berkata, "Menurut kami, kematian adalah sesuafu
yang abstrak, sedangkan menurut golongan Mu'tazilah bukan sesuatu
yang abstrak. Menurut kedua pandangan ini, maka kematian tidak bisa
berubah menjadi seekor domba dan tidak bisa menjadi berfisik. Jadi,
maksud hadits ini adalah perumpamaan dan penyerupaan. Allatr telah
menjadikan kematian ini berfisik, kemudian disemberih, kemudian
dijadikan perumpamaan, karena kernatian tidak akan dialami oleh para

FATIII'L BAARI _ 655



ahli surga."

Al Qurthubi dalam kitab At-Tadzkirah berkata, "Kematian

adalah sesuatu yang abstrak, sedangkan yang abstrak tidak berubah

menjadi materi, namun Allah menciptakan tubuh dari pahala amal,

demikian juga kematian, Allah menciptakan seekor domba yang

disebut kematian, lalu memasukkan ke dalam hati kedua golongan

(ahli surga dan ahli neraka), bahwa disembelihnya kematian itu

sebagai bukti keabadian di kedua tempat itu (surga dan neraka)."

Yang lain berkata, "Tidak menutup kemungkinan bahwa Allah

menjadikan sesuatu yang abstrak menjadi fisik sebagai materinya,

sebagaimana yang disebutkan dalam kitab shahih Muslim dalam

hadits, g\-fivb qS 94;,tty2'Jisi';1t o1(Sesungguhnya surah Al

Baqarah dan Aali 'Imraan akan datang, seolah-olah keduanya adalah

dua awan), dan hadits-hadits lainnya yang serupa dengarurya."

Al Qurthubi berkata, "Hadits-hadits ini menyatakan, bahwa

keabadian ahli neraka tidak ada batasnya, mereka tinggal di dalamnya

selamanya, tidak ada kematian dan tidak ada kehidupan yang

bermanfaat serta tidak pula ketentraman. Hal ini seperti yang

difirmankan Allah dalam surah Faathir ayat36, ['t 't'i;$t'# #-'
qib'U'$e'tifA:- (Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati,

dan tidak [pulal diringankan dari mereka adzabnya),dan firman-Nya

dalam surah As-Sajdah ayat 20, 4i f,*i 44 V'rtbi r33rif u'ii

{setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan

ftoSi] ke dalamnya);'

Dia berkata, ..orang yang menyatakan bahwa ahli neraka akan

keluar darinya, dan bahwa neraka menjadi tidak lagi berpenghuni,

atau fana dan binasa, berarti dia telah keluar dari apa yang dibawa

oleh Rasulullah SAW dan disepakati oleh Ahlu Sunnah'"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seorang ulama telah menghimpun

pendapat mengenai masalah ini sehingga menjadi tujuh pendapat,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

yaitu:

1. Pendapat yang menukil terjadinya rjmak (konsensus para
ulama).

Para ahli neraka disiksa dalam neraka hingga tabiat mereka
berubah lalu menjadi dzat api dan mereka merasakan

kenikmatan karena kesamaan tabiat mereka. Ini adalah
pendapat sebagian sufi dari kalangan kaum zindiq.

Neraka dimasuki oleh segolongan manusia, lalu digantikan
oleh yang lain, seperti yang diceritakan dalam kitab Ash-

Shahih dari orang Yahudi, namun Allah telah mendustakan
mereka dengan firman-Nya dalam surah Al Baqarah ayat 167,

)61'ry q|b)e 6j (Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar

dari api neraka).

Ahli neraka akhimya keluar dari neraka, sementara neraka
terus berlanjut pada kondisinya.

Neraka adalatr fana (akan binasa), karena ia adalah ciptaan,
sedangkan ciptaan pasti fana. Ini adalah pendapat golongan
Jahmiyah.

Gerakan ahli neraka akan fana. Ini adalah pendapat Abu Al
Hudzail AI Allaf dari kalangan Mu'tazilah.

Adzab neraka akan hilang dan para penghuninya akan keluar
darinya. Ini berasal dari sebagian sahabat yang riwayatnya
diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dalam tafsirnya dari Al
Hasan, dari perkataan lJmar, namun sanad-nyaterputus, U'j
* ti\"?'j-;4'otSt po ,!t'rttr6' ,J ,Or ..1i( (Seandainya

ahli neraka tinggal di dalam neraka selama banyalorya
bilangan butiran pasir yang menggunung, tentulah mereka
akan mempunyai suatu hari dimana mereka keluar).
Diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud, Vi qi. 

'l'oi{ W'*9
(Pasti akan datang suatu masa di mana tidak ada seorang pun
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di dalamnya).

Abu Ubaidillah bin Mu'adz, yang meriwayatkannya, berkata,

"Para sahabat kami mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah para

muwahhid (mereka yang mengesakan Allah)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seandainya atsar dai Umar ini

kuat, maka dimaknai untuk ahli tauhid. Sebagian ulama cenderung

kepada pendapat ketujuh dan mendukungnya dengan sejumlah

pandangan, namun itu menjadi pandangan buruk dan tidak bisa

diterima. Tentang masalah ini, As-Subki Al Kabir telah memaparkan

kejangggalannya.

(Sesunguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepada ahli

surga, "Wahai ahli surga.") Dalam ri,wlVat Al Habibi.yang berasal

dari Malik, dari Al Ismaili disebutkan ,i'fr #, *i,J, il' '&- @Uon

melihat kepada ahli surga lalu berfirman).
'o't)'ja 

(Mereka pun menyahut). Dalam riwayat Abu Dzar dari

Al Mustamli disebutkan dengan redaksi, tj'A(Mereka menyahut).

'g;3|-4 (Wa sa'daik [dan kami menghormati-MuJ). Dalam

riwayat Sa'id bin Daud dan Abd bin Abdil Azizbin Yahya, keduanya

dari Malik, yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam kitab Al
Gharaib, disebutkan tambahan redaksi, ,!r-Ji- d ;;Jt: (Dan segala

kebaikan berada di kedua tangan-Mu).
.to l,ot'"&) ,y :J"yj (Allah berfirman lagi, "Apakah kalian ridha?")

Dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dan dinilai

shahih oleh Ibnu Hibban disebutkan, y,iZ .2, O.r6U|! (Apakah kalian

menginginkan s esuatu?)
,.:"i"1.Lj{L}i 

"i') ,sb'-; f 6 6i (Mengapa kami tidak ridha, padahal

Engkau telah memberi kami). Dalam hadits Jabir disebutkan, ir?',yi
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tL-'r:i.!f ,1, Pr (Apakah memang ada sesuatu yang rebih utuma dari

apa yang telah Engkau berikan kepada kami?)

'OJ,|'o4 ,W|'#i Vi llt u akan memberi kalian yang tebih

utama dari itu). Dalam riwayat Ibnu wahb yang berasal dari Malik
seperti yang akan dikemukakan pada pembahasan tentang tauhid
disebutkan dengan redaksi, '4oi!bl'!1 (uaukah Aku memberi kepada

kalian).

y|@ku halalkan). Maksudnya, Aku turunkan.

disebutkan, *i ,l.t*) (Keridhaan-Ku lebih besar).Ini tersirat pula

dari firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 72,;i kt aitrieyl
(Dan keridhaan Allah adalah lebih besar). Karena keridhaan-Nya
merupakan sebab segala keberuntungan dan kebahagiaan. selain itu,
setiap orang yang mengetahui bahwa tuannya ridha terhadapnya,
maka itu lebih menyenangkannya dan lebih membahagiakan hatinya
dari segala pemberian, karena itu merupakan penghormatan dan
pemuliaan.

Hadits ini menunjukkan, bahwa kenikmatan yang didapat oleh
ahli surga tidak ada tandingannya.

Catatan:

1. Tampaknya, hadits Abu Sa'id ini merupakan ringkasan dari
hadits panjang yang telah dikemukakan dalam tafsir surah An-
Nisaa' dari jalur Hafsh bin Maisarah, dan yang akan
dikemukakan pada pembahasan tentang tauhid dari jalur Sa,id
bin Abi Hilal, keduanya da,j Zaid bin Aslam dengan sanad ini
mengenai sifat melewati titian jembatan. Di dalam hadits
tersebut disebutkan kisah orang-orang yang keluar dari neraka,
dan di bagian akhirnya disebutkan, bahwa dikatakan kepada
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mereka seperti redaksi pada hadits ini.

2. Perkataan ini bukan perkataan yang ditujukan kepada seluruh

ahli surga, yaitu seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam

Muslim dan Ahmad dari hadits Shuhaib secara marfu', 
'pi 

t5!

'01';-:"r:urr 'r+ tV'y €b1.,{dt|Fl6-,$ at:rJ ,ihir 4t ,yi
ej*'VS- (Setetah ahli surga memasuki surga, berserulah

,"oron[ penyeru, "Wahai ahli surga, sesungguhnya di sisi

Allah ada janji untuk knlian yang hendak.dipenuhinya kepada

kalian.") Di dalamnya juga disebutkan, O'):*4.7h7Jr ''tS!

t it (Latu dibukakan hijab sehingga mereka pun melihat

kepada-Nya). Selain itu, disebutkan, 'Ci'*, iirr ii,tli,( O )t't|

4 Pt b d\(Maka demi Allah, tidak ada sesuatu pun yang

diberikan Allah kepada mereka yang lebih mereka sukai

d arip ada mel ih at kep ada-Ny a).

Hadits ini memiliki hadits pendukung seperti yang

diriwayatkan oleh Ibnu Al Mubarak dalam kitab Az-Zuhd darir Abu

Musa, dari perkataannya. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Hatim

secara ringkas dari haditsnya secara marfu'.

Kelima, Jf '\i , | (Haritsah terbunuh). Dia adalah Ibnu

Suraqah bin Al Harits Al Anshari. Dia dan juga ayahnya, adalah

sahabat. Ibunya adalah Ar-Rubayyi' binti An-Nadhr, bibinya Anas.

Saya telah menyebutkan perbedaan pendapat mengenai nama ibunya

ini pada bab "Orang yang Terkena Panah Nyasar" dalam pembahasan

tentang jihad. Saya juga telah memaparkan penjelasan hadits ini dalam

judul perang Badar.

'tJi t-;'; 6?\\ ,f '0, (Tapi jika yang lain, maka engkau

akan melihat apa yang aku kuperbuat). Demikian redaksi yang

disebutkan dalam riwayat Al Kasymiihani. Sedangkan dalam riwayat

lainnya disebutkan dengan kata, csj, atau dengan menghilangkan kata
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yang perkiraan adalah, J't-i (akan), sebagaimana yang disebutkan

dalam riwayat berikutnya di akhir bab ini [nomor 65671, ,st Jy\tl
(Jika tidak, maka engkau akan melihat). Artinya, jika ternyata tidak di
surga, aku akan melakukan perbuatan orang yang berduka secara

terang-terangan sehingga dilihat oleh semua orang.

ajljr * \l1!1j (Dan sesungguhnya dia berada di Surga

f*aaus). Demikian redaksi yang dicantumkan dalam riwayat
mayoritas, sedangkan dalam riwayat Al Kasymihani tanpa

mencantumkan huruf lam (yak,ni \r-, sebagai pengganti lafazh #1.
Dalam riwayat berikutnya [nomor 6567) disebutkan dengan redaksi,

;Oli otS';31(Firdaus yang paling tinggi).

Abu Ishaq Az-Zajjaj berkata, "Firdaus termasuk lembah-
lembah yang menumbuhkan berbagai jenis tanaman."

Ibnu Al Anbari dan yang lainnya berkata, "Firdaus adalah

taman yang di dalamnya terdapat pohon anggur, buah-buahan dan

sebagainya. Kata ini bisa sebagai mudzakkar dan bisa sebagai

muannats."

Al Farra' berkata, "lni adalah kata bahasa Arab yang dibentuk
dari kata L;Tt,artinya luas."

Selain itu, ada yang mengatakan bahwa kata ini berasal dari
bahasa Romawi yang dikutip oleh orang Arab. Ada juga yang
mengatakan, bahwa ini dari bahasa Suryani. Yang dimaksud di sini
adalah sebuah tempat di surga yang merupakan tempat yang paling
utama.

Keenam, yt3h';$.* lXeaua bahu orang kofir).Kata'o-,f.;e

adalah bentuk mutsanna yang dibentuk dari kata i.J3, yang artinya

adalah tempat bertemunya lengan atas dan pundak.

g,.".-,,Jlt t'tll.$rrro'a:;; qSriouh perjatanan tiga hari bagi
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pengendara yang cepat). Dalam riwayat Yusuf bin Isa dari Al Fadhl

bin Musa dengan sanadlmam Bukhari ini disebutkan, 1fj 
to;1e gmo

hari). Diriwayatkan oleh Al Hasan bin sufyan dalam kitab Musnad

Abu Hurairah. sedangkan dalam hadits Ibnu umar yang diriwayatkan

Ahmad dari riwayat Mujahid dari Abu Hurairah secara marfu', F-j,X-

lG y*i';; *.o Jie*t o\it;;,:'';'o\e 16' ,l ,tlt'y1 ltnn
neraka akan membesar di dalam neraka, hingga jarak antara daun

telinga salah seorang mereka hingga pundaknya adalah seiauh

perjalanan tujuh ratus tahun).

Selain itu, dalam riwayat Al Baihaqi dalam kitab Al Ba'ts dari

jalur lainnya, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas disebutkan, ibJ;',i;
t4f (sejauh perjalanan tujuh puluh tahun). Disebutkan juga dalam

riwayat Ibnu Al Mubarak dalam kitab Az-Zuhd, dari Abu Hurairah, dia

berkata: rttiU,:'P'.#,o'fu,yi'u Pi i.t e'i -i,6t a'*
ir,rjjlr (Gigi geraham orang kafir pada Hari Kiamat lebih besar

daripada gunung (Jhud, mereka membesar agar dipenuhi, dan agar

mereka merasakan adzab). Sanad hadits ini shahih.

Dia tidak menyatakan hadits ini marfu'tapi dihukumi marfu',

karena tidak ada peluang untuk mengemukakan pendapat dalam hal

ini. Bagian awalnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur

lainnya, dari Abu Hurairah secara marfu'dengan tambahan, 9* ryi

$ Wi';;1Oo" lailitnya meniadi tebal sejauh perjalanan tiga hari).

.il\. Bazzar pun meriwayatkan dari jalur ketig4 {11 aUu Hurairah

dengan sanad yang shahih, denganredaksi, 9rt',* Auii 7*t )L W

5-$ir L,)\*tji o'-i;.'tii odt lrebal dan lebatnya lrulit orang kafir

adalah empat puluh dua hasta menurut ukuran hasta orang yang

tinggi besar). Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi, dan dia

berkata, "Yang dimaksud dengan al jabbaar adalah untuk menakuti.

Kemungkinan juga yang dimaksud adalah orang yang berukuran besar
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(raksasa) untuk mengi syaratkan ukuran hasta."

Ibnu Hibban memastikan hadits yang diriwayatkannya di
dalam kitab Ash-Shahih, bahwa al jabbaar adalah seorang raja yang
pernah berkuasa di Yaman. Disebutkan dalam Mursal ubaid bin
Umar yang diriwayatkan Ibnu Al Mubarak dalam kitab Az-Zuhd
dengan sanad shahih, Jrtji Oy.;'g* ziuS'1 po" kelebatan kulitnya

adalah tujuh puluh hasta). Ini menguatkan kemungkinan pertama,

karena kata "tujuh puluh" digunakan untuk menunjukkan sangat.

Selain itu, disebutkan dalam riwayat Al Baihaqi dari jalur Atha' bin
Yasar, dari Abu Hurairah, iiJ.jt) $-*"lt ,y.U' y l,::,;At'Ogr, ,y Lig J')

(Pahanya seperti gunung warqan, dan tempat duduknya seperti jarak
antara Madinah dan Rabadzah). wariqan adalah nama sebuah
gunung yang terkenal di Hijaz.

Tampaknya, perbedaan keterangan tentang kadar ini
berdasarkan beragamnya siksaan yang diterima orang-orang kafir di
neraka. Al Qurthubi dalam kitab Al Mu/him berkata, "Tubuh orang
kafir di neraka menjadi besar karena besarnya adzab dan rasa sakit
yang berlipatganda. Kondisi yang terjadi pada sebagian mereka ini
berdasarkan dalil hadits lainnya, lilr j6f y$ ?io:r:#;- c-$Jrlt1
';';'di'-ti-'ff e f dioitf ,)E\t )? e (sesungguhnya

orang-orang yang menyombongkan diri akan dikumpulkan pada Hari
Kiamat seperti debu dalam bentuk manusia, mereka digiring ke
sebuah penjara di dalam Jahanam yang disebut Bulas). Tidak
diragukan lagi, bahwa kondisi orang-orang kafir berbeda-beda dalam
menerima adzab sebagaimana yang diketahui dari Al eur'an dan
Sunnah. Selain itu, kita juga mengetahui dengan pasti, bahwa adzab
bagi yang membunuh para nabi, yang membunuh kaum muslimin dan
yang melakukan kerusakan di bumi, tidaklah sama dengan adzabbagi
orang yang hanya kafir namun tetap bersikap baik terhadap kaum
muslimin."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits tersebut diriwayatkan oleh
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AGTirmidzi dan An-Nasa'i dengan sanad yang iayyid dari Amr bin

Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Namun, ini tidak bisa dijadikan

dalil untuk pernyataannya itu, karena hal itu terjadi ketika pertama

kali dikumpulkan. Sedangkan hadits-hadits lainnya, maka

dipahami bahwa peristiwa itu terjadi setelah berada di dalam neraka.

Hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Ibnu Umar

secara marfu', lt-ilr A:*t- #rJ'iib g-;/t Ul*J.&t ;t1lr'01

(Sesungguhnya lidah orang kafir pasti ditarik sejauh satu dan dua

farsakh sehingga diinjak-injak manusia), memiliki sanad yang lemah.

Tentang perbedaan perihal orang-orang kafir dalam adzab jelas

tidak diragukan, dan ini ditunjukkan firman Allah dalam surah An-

Nisaa' ayat 145, )Jt i F'li pJ'Jl ..J #(^Jrt'tt1 ls"tungguhnya

orang-orang munafik itu [ditempatkanJ pada tingkatan yang paling

bawah dari nerakn). Telah dikemukakan juga hadits yang

menyinggung tentang ahli neraka yang paling ringan adzabnya.

Ketujuh,' 'g{hiilj (Tidak dapat menempuhnya). Maksudnya,

tidak akan mencapai ujung rantingnya.

Kedelapan,':rjilr (Kuda) berarti kuda. Bentuk jamak dari kata

Jembatan" akan disebutkan dengan redaksi J-iUr *sSi,yaitu dengan

bentuk jamak setelah jamak.

')AJ 
111Atau kuda ramping). Penafsiran tentang hal ini telah

elipaparkan pada pembahasan tentang jihad.

'd.-t (Yang cepat). Maksudnya, yang cepat larinya.

Disebutkan daiam riwayat Ibnu Wahab dari jalur lainnya yang

diriwayatkan oleh Al Ismaili, 'd/t Slyi (Kuda yang cepat larinya)

tanpa keraguan. Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan

dengan redaksi, C".rl-.lr 
']:aJt st:iiir (Kuda ramping yang cepat
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larinya) dengan kata \1 @tuu). Selain itu, dalam riwayat kami

disebutkan dengan kata,!$i;t, demikian juga yang setelahnya, dengan

anggapan bahwa ketiganya adalah sifat untuk kata'r,_$t| I. Sementara

dalam kitab shahih Muslim, ketiganya dibaca nashab karena berfungsi
sebagai maf'ul. Matan hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan

tentang permulaan ciptaan dari hadits Abu Hurairah dan dari hadits

Anas, '6t")t'H. (S"orang penunggang berjalan) dengan tambahan di

akhir hadits Abu Hurairah, illJ,jlyt |& olbijtt (Dan bacalah jika

kalian mau, "Dan naungan yang terbentang luas.")

Yang dimaksud dengan'tirl' adalah ketentraman, kenikmatan

dan arah. Contohnya adalah, W""t (kemuliaan yang menentramkan),

dan r4[F d 6?:(dan aku berada di bawah perlindunganmu).

Ar-Raghib berkata, "F' ,.btn umum daripada 'r#t 
@ayang-

bayang), karena dalam kalimat disebutkan, $U'b (bayangan malam)
- o0

dan i-5.Jtrf-b (naungan kebun). Selain itu digunakan juga sebagai

sebutan untuk setiap area yang tidak ditembus oleh cahaya matahari.,-
Sedangkan ru-ijt (bayang-bayang) hanya untuk sesuatu yang

membayang karena matahari."

Lebih jauh dia berkata, "Kata ,L-Ll' juga digunakan untuk

mengungkapkan kemuliaan, kenikmatan, kemegahan dan

perlindungan. Kemewahan hidup diistilahkan juga denga, i+! &+
(tempat yang teduh lagi nyaman)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, redaksi hadits ini diungkapkan juga
dengan kata lpjr @ayangan), dalam hadits Asma' binti yazid yang

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, i'fr *, * iO' ,o,; nr jFt 'd.*
@,'Jy;;- r1,e/; uv * :?,,y,1. Sr:jt'1,#r ir.,- fsi
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1';"' ,-st2 L--ttlt (Aku mendengar Rasulutlah sAW bersabda saat

menyebutkan tentang sidratul muntaha, "seorang penunggqng
berjalan di bawah naungan bayangannya selama seratus tahun, atau
seorang penunggang berteduh dengan naungannya selama seratus
tahun). Dari sini disimpulkan tentang betapa besarnya pohon yang

disebutkan dalam hadits bab ini.

lmam Ahmad meriwayatkan hadits yang dinilai shahih oleh
Ibnu Hibban, dari Sa'id dengan redaksi, tL,' tiiv;*'r,e (Pohon

Thuba [sejauh jarakJ seratus tahun). Dalam hadits Uqbah bin Abd
As-Sulami disebutkan tentang besamya pangkal pohon Thuba, I
J" qi| * ,* W\'$ei 6bi|d;i\r (Seandainya seekor

kambing muda berjalan funtuk mengelilinginyal maka ia tidak akan

mampu mengelilinginya hingga tulang selangknnya retak karena tua).
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam Ash-Shahih.

Xata i:/tVt artinya tulang yang di antara leher dan bahu. Bentuk

jamaknya adalah lt;. Setiap orang memiliki dua tulang selangka.

Sebagian sifat surga ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang
permulaan ciptaan.

Kesemhilan, ;-it !t-1 pUaul Aziz). Dia adalah Ibnu Abi

Hazim. ilG *ri';,,-O (Dari Abu Hazim). Dia adalah ayahnya, yang

bernama Salamah bin Dinar. Penjelasan tentang redaksi hadits ini
telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

J!j;t (Kamar-kamar).Kataini adalah bentuk jamak dari kata

ghurfah. Tentang sifatnya, disebutkan dalam hadits Abu Malik Al
Asy'ari secara mqrfu', t4+ti.'HGtyc-j,-;[" y-:;it e'ol
(Sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar-kamar yang luarnya
dapat terlihat dari dalamnya). Hadits ini diriwayatkan oleh At-
Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Ath-Thabari juga meriwayatkan hadits
serupa yang dinilai shahih oleh Al Hakim, dari hadits Ibnu Umar.
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Pada sub pembahasan tentang sifat surga dalam pembahasan

tentang awal mula penciptaan telah diisyaratkan yang seperti itu dari

hadits Ali. Al Baihaqi juga meriwayatkan hadits sempa dari hadits

Jabir dengan tambahan, *S -,^'#rt )bi g, (Yang terbuat dari semua

jenis permata).

'--S'3iI (Bintang-bintang). Dalam riwayat Al Isma'ili

disebutkan tambahan kata, Ll'.rJr (Yang terang).

,*.1',SS (Ayahku berkata). Yang mengatakan ini adalah Abdul

Aziz.

L:t-;,:- (Menceritakan). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan dengan redaksi, rJlrj'i- (Menceritakannya). Maksudnya,

menceritakan hadits tersebut.

;1r-ijr (Yang cemerlang). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan dengan mendahulukan huruf ba' dan membelakangkan

huruf ra' (r.r-ir [yang berlalu]). Sebagian mereka mengejanya dengan

hurufya' ber-hamzaft sebelum huruf ra'.

Ath-Thaibi berkata, "Beliau menyerupakan penglihatan orang

yang melihat pemilik kamar di surga dengan penglihatan orang yang

melihat bintang yang terang di sisi Timur dan Barat yang sangat

terang benderang walaupun jauh."

Adapun yang meriwayatkannya dengan kata 16)t, dan kata ini

berasal aari l;jr (terbenam), adalah tidak benar, karena terbitnya akan

terlewatkan kecuali bila yang melihat itu dapat melihat terbenamnya.

Artinya, jika terbit di ufuk Timur maka terbenam di sebelah Barat.

Manfaat disebutkannya Timur dan Barat untuk menjelaskan tinggi dan

sangat jauhnya. Hadits bab ini telah dikemukakan dengan lebih

lengkap dari redaksi di sini, yaitu pada pembahasan tentang permulaan

ciptaan dari hadits Abu Sa'id, penjelasannya juga telah dipaparkan di
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sana. Dalam riwayat Ayynb bin Suwaid dari Malik, dari Abu Hazim,
dari Sahal bin Sa'ad disebutkan perkataan periwayat yang disisipkan

dalam hadits, dan saya telah menjelaskannya di sana. Ad-Daraquthni

menghukumi riwayat tersebut sebagai wahm, sementara Ibnu Hibban

terobsesi oleh status tsiqah-nya Ayyub menurut penilaiannya,

sehingga dia meriwayatkannya dalam kitab Shahih-nya, padahal

sebenarnya riwayat itu cacat sebagaimana yang diperingatkan oleh

Ad-Daraquthni.

Hadits ini berfungsi sebagai dalil yang menunjukkan bahwa

derajat para ahli surga beragam. Dalam surah Al Waaqi'ah, ahli surga

dibagi menjadi golongan yang lebih dulu dan golongan kanan.

Golongan pertama adalah mereka yang disebutkan di dalam firman

Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 69,'# lur |;iy"+Jr { q:$
(Mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang

dianugerahi nilcrnat oleh Allah), sedangkan selain mereka adalah

golongan kanan. Masing-masing dari kedua golongan ini juga

bermacam-macam derajatnya. Pernyataan ini adalah sanggahan

terhadap pendapat yang menyatakan bahwa golongan yang didekatkan

kepada Allah adalah khusus para nabi dan para syuhada berdasarkan

sabda beliau di akhir haditsnya, ';p'it tj:&') 
11,, 

tFI JV, (Orons-

orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasu[).

Kesepuluh, hadits Anas, ,Or ;i1.J6 (Dikatakan kepada para

penghuni neraka). Ini telah dikemukakan pada "bab siapa yang

pemeriksaannya dipersulit", dan penjelasannya juga telah dipaparkan

di sana.

Kesebelas,ltli (Hammad) adalah Ibnu Zaid, Amr adalah Ibnu

Dinar, dan Jabir adalah Ibnu Abdillah Al Anshari.

*@br)gt'Utrt.Qqko" keluar [sejumlah orangJ dari nerakn

dengan syafaat). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat

mayoritas dari riwayat Imam Bukhari. Sedangkan dalam riwayat Abu
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Dzar dari As-Sarakhsi dan dari Al Faryabi disebutkan dengan redaksi,

?p L'-\" (Akan keluar seiumlah orang). Demikian juga yang

diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab Al Ba'ts darijalur Ya'qub

bin Sufyan, dari Abu An-Nu'man, gurunya Imam Bukhari dalam

hadits ini. Imam Muslim meriwayatkan hadits serupa dari Abu Ar-

Rabi' Az-Zaluani dari Hammad bin Zaid denganredaksi, it-i+iirl1
yiiAu.. )gt'U 

rl'ri lsesungguhnya Altah mengeluarkan sejumlah orang

dari neraka dengan syafaat).Imam Muslim juga meriwayatkan dari

riwayat Sufyan bin Uyainah, dari Amr, bahwa dia mendengar Jabir,

seperti itu, tapi dia berkata, z-bir'eb$ )61 ,y"u"ri (Manusia dari

neraka, lalu ia memasukkan mereka ke dalam surga).

Sa'id bin Manshur dan Ibnu Abi Umar dari Sufyan, dari Amr,

mempunyai sanad lain yang mereka riwayatkan dari riwayat Amr,

dari Ubaid bin Umar, lalu disebutkan secara mursal dengan tambahan,

"Lalu seorang laki-laki mengatakan kepadanya 
-yakni 

kepada Ubaid

bin Umar-, seorang pria yang dicap berpandangan Khawarij, dan

bernama Harun Abu Musa, 'Wahai Abu Ashim, apa yang engkau

ceritakan ini?' Ubaid menjawab, 'Menjauhlah engkau dariku.

Walaupun aku mendengarnya dari tiga puluh sahabat Muhammad

SAW, aku tidak akan menceritakannya'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, keterangan tentang kisah ini

terdapat di jalur lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari

jalur Yazid Al Faqir, dia berkata, "Kami pernah berangkat dalam

suatu rombongan untuk menunaikan haji, kemudian kami keluar

menemui orang-orang. Kami kemudian melewati Madinah, dan tiba-

tiba ada seorang laki-laki yang tengah bercerita, dan ternyata dia

menyebutkan tentang iahannamiyun (orang-orang yang dikeluarkan

dari neraka lalu dimasukkan ke surga dengan syafaat), maka aku pun

berkata kepadanya, 'Apa yang engkau ceritakan ini, padahal Allah

telah berfirman Aali 'Imraan ayat 192, i$fi3;i tr-lt ,y33 U ill
(Sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam nerakn,
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maka sungguh telah Engkau hinakan ia) dan firman-Nya dalam surah

As-Sajdah ayatl},r-Q$ tsit*ji q |J'rtoi rtirtl6k $etrap kali

mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan flagil ke

dalamnya)'.

Ia berkata, 'Apakah engkau membaca Al Qur'an?' Aku

menjawab, 'Ya'. Ia berkata, 'Apakah engkau pernah mendengar

kedudukan Muhammad yang dijanjikan Allah?' Aku menjawab, 'Ya'.

Ia berkata lagi, 'sesungguhnya itulah kedudukan Muhammad yang

terpuji, yang dengannya Allah mengeluarkan sejumlah manusia dari

neraka setelah mereka tinggal di dalamnya'. Setelah itu dia

menggambarkan tentang titian jembatan, dan orang-orang pun

menengadah kepadanya. Maka kami pun pulang dan berkata, 'Apakah

kalian melihat syaikh itu yang berdusta atas nama Rasulullah SAW?'

Demi Allah, tidak ada dari kami yang keluar kecuali satu orang."

Kesimpulannya, Khawarij adalah golongan terkenal yang

mengada-ada (ahli bid'ah), mereka mengingkari syafaat, sedangkan

para sahabat tidak mengakui pengingkaran mereka. Para sahabat

menceritakan apa yang mereka dengar dari Nabi SAW mengenai hal

itu.

Al Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Al Ba'rs dari jalur

Syabib bin Abi Fadhalah, "Mereka membicarakan syafaat di hadapan

Imran bin Hushain, lalu seorang laki-laki berkata, 'Sesungguhnya

kalian menceritakan kepada kami hadits-hadits yang kami tidak

rnenemukan asalnya di dalam Al Qur'an'. Mendengar itu, lmran pun

rnarah, lalu mengatakan kepadanya, yang intinya bahwa hadits

rnenafsirkan Al Qur' an."

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan sanad shahih dari

Anas, ia berkata, "Barangsiapa tidak mempercayai tentang syafaat,

maka dia tidak akan memperoleh bagian darinya."

Al Baihaqi juga meriwayatkan dalam kitab Al Ba'ts dari jalur

Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas, "IJmar pernah menyampaikan
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khutbah, lalu dia berkata, 'sesungguhnya di dalam umat ini akan ada

sejumlah orang yang tidak mempercayai hukum rajam, mendustakan

munculnya dajjal, medustakan adanya adzab kubur, mendustakan

adanya syafaat, dan mendustakan adanya orang-orang yang akan

keluar dari neraka'."

Ia juga meriwayatkan dari jalur Abu Hilal dari Qatadah, ia

berkata: Anas berkata, "Ada sejumlah orang yang akan keluar dari

neraka, dan kami tidak mendustakan itu sebagaimana pendustaan

orang-orang Harura' ." Maksudnya, kaum Khawanj.

Ibnu Baththal berkata, "Mu'tazilah dan Khawarij mengingkari

adanya syafaat yang dapat mengeluarkan orang-orang berdosa yang

telah dimasukkan ke dalam neraka. Mereka berpedoman dengan

firman Allah dalam surah Al Muddatstsir ayat 4g, b(; '"&11:J 4

;pst3Jt (Iulaka tidak berguna lagi bagi mereka syafoat dari orang-

orang yang memberikan syafaat), dan ayat-ayat lainnya. Kemudian

Ahlu Sunah menjawab, bahwa ayat itu berkenaan dengan orang-orang

kafir. Ada banyak hadits mutawatir yang menyebutkan prihal syafaat

Muhammad SAW, dan itu ditunjukkan pula oleh firman Allah dalam

surah Al Israa' ayat 79, tlih; tlrii |!$'i*i-'ot uri (Mudah-mudahan

Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji). Jumhur

berpendapat, bahwa yang dimaksud ini adalah syafaat. Bahkan Al

Wahidi menyatakan pendapat ini merupakan Uma', namun dia

mengisyaratkan riwayat dari Mujahid sehingga tidak mencerminkan

ijma'."

Ath-Thabari berkata, "Mayoritas ahli takwil menyatakan, i*''j'
':'3-L;,ir (Tempat yang terpuji) itu adalah yang ditempati oleh Nabi

SAW untuk meringankan mereka dari kesulitan di tempat berdiri saat

manusia dikumPulkan."

Kemudian dia meriwayatkan sejumlah hadits yang

sebagiannya menyatakan demikian dan sebagian hanya menyebutkan
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2.

3.

syafaat secara mutlak, diantaranya:

1. Hadits Salman, dia berkata: 'ri-l.;;ir ? .Jl'* ,*i ellr ^;L'$
(Lalu Allah mengizinknnnya memberikan syafaat kepada

umatnya. Itulah tempat yang terpuji).

Diriwayatkan dari Risydin bin Kuraib, dari ayahnya, dari Ibnu

Abbas, bt* tt \-U,.ar ir;ir gempat yang terpuji itu adalah

syafaat').

Diriwayatkan dari Daud bin Yazid Al Audi, dari ayahnya, dari

Abu Hurairah tentang firman Allah dalam surah Al Israa' ayat

79, t't't-7i.J" tw $t'&-'oi uri (Mudah-mudahan Rabb-mu

mengangkat kamu ke tempat yang terpuji), dia berkatat W ,)?
bvy, e ,Jui 

"Ji't * ir' ..rU" 
n*'3r 

lxetika Nabi SAW ditanya

mengenai itu, beliau menjawab, "Itu adalah syafaat.")

Diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik secara marfu', g?t tii'o';i

,i';1lf ilr 
"rl, 6iiii ,).'otl-t ,,,,;u'itL ,j:: g''3g ,# &

i)-,u,;St ii'"jr 'U,u lltru dan umatku berada di atas sebuah

gunung, lalu Tuhanku mengenakan pakaian hijau kepadaku,

kemudian alat diizinkan, lalu aku mengucapkan apa yang

dikehendaki Allah untuk aku ucapkan. Itulah tempat yang

terpuji).

5. Diriwayatkan dari Yazidbin Zurai' dari Qatadah , "*t'oi A';\
\fir itijr tf ott:'ti#' ,lrf o,€i ,prz S::1't: *v\t & i'
"Disebutkan kepada kami, bahwa Nabi SAW adalah yang

pertama kali memberikan syafaat, dan para ahli ilmu
mengatakan, bahwa itu adalah tempat yang terpuji."

6. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud secara marfu', y6t ;y-ijt{ jl
it--jlaL1L'er}{ tils:jli,;st lttJt lsunggyh atru aknn berdiri

pada Hari Kiamat pada keduduknn yang terpuji tatlwla kalian
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didatangkan dalam keadaan tidak beralas kaki dan tidak
berpakaian), di dalamnya juga disebutkan , LJi ,1, 9,6 j
o ry^ti, i'j')\i y, #-tti'i:r;;_r cu; f';rt ry.e ilii,t4,. Aii

(Kemudian Tuhanku mengenakan pakaian kepadaku, maka

aku pun mengenakannya, lalu aku berdiri di sebelah kanan
Arsy yang tidak ditempati oleh seorang pun sehingga
karenanya manusia dari awal sampai akhir iri kepadalal.

7. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, "Kedudukan
yang terpuji itu adalah syafaat."

8. Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri juga disebutkan redaksi
seperti itu. Kemudian Ath-Thabari berkata, "Laits
meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman Allah, Jti;
tit'-c--7ix3 (Tempat yang terpuji), dia berkata, ..Allah

mendudukkan beliau bersama-Nya di atas Arys-Nya." Ia
kemudian menisbatkan riwayat ini dan berkata, "Yang pertama

lebih mengena, namun yang kedua tidak tertolak, bukan karena

segi nukilannya danjuga bukan karena segi pandangan."

Ibnu Athiyyah berkata, "Demikian apabila dipahami dengan

makna yang sesuai."

Sementara Al Wahidi menolak pendapat ini. Dinukil dari Abu
Daud penulis As-Sunan, bahwa dia berkata, "Barangsiapa

mengingkari ini, maka ia tertuduh." Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud
yang diriwayatkan oleh Ats-Tsa'labi, dari Ibnu Abbas yang

diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dan dari Abdullah bin Salam, dia
berkata, "Sesungguhnya Muhammad pada Hari Kiamat nanti akan

berdiri di atas kursi Tuhan di hadapan Tuhan." Hadits ini diriwayatkan
oleh Ath-Thabari.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan perangkaian kalimat
ini (kursi Tuhan) merupakan bentuk penghormatan, sebagaimana yang

diriwayatkan dari Mujahid dan lainnya. Pendapat yang tepat, bahwa
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yang dimaksud dengan i'yl;,A i' E;ir (tempat yang terpuji) adalah

syafaat, narnun syafaat yang disebutkan dalam hadits-hadits yang

menyinggung tentang tempat yang terpuji ada dua macam, yaitu (a)

yang bersifat umum tentang pemberlakuan qadha', dan (b) syafaat

untuk mengeluarkan orang-orang yang berdosa dari neraka.

Hadits Salman yang disebutkan oleh Ath-Thabari itu juga

diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah; Hadits Abu Hurairah

diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi; Hadits Ka'ab
diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim, asalnya dalam riwayat
Imam Muslim; Hadits Ibnu Mas'ud diriwayatkan Ahmad, An-Nasa'i
dan Al Hakim. Mengenai hadits ini ada juga riwayat dari Anas yang

akan dikemukakan pada pembahasan tentang tauhid, dan juga dari

Ibnu Umar sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan

tentang zakat, serta dari Jabir yang diriwayatkan oleh Al Hakim dari

riwayat Az-Zuhi dan dari Ali bin Al Husain darinya, namun

diperselisihkan pada Az-Zuhi, maka yang masyhur bahwa ini adalah

Mursal Ali bin Al Husain Demikian juga yang diriwayatkan oleh

Abdun azzaq dari Ma' mar.

Ibrahim bin Sa'ad mengatakan dai Az-Zuhri, dari Ali, dari

beberapa orang ahli ilmu, "Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim.";
Hadits Jabir mengenai ini terdapat dalam riwayat lmam Muslim dari
jalur lainnya darinya. Ada juga riwayat dari Amr bin Syu'aib, dari

ayahnya, dari kakeknya. Ia juga meriwayatkannya dari hadits Sa'ad

bin Abi Waqqash, dengan redaksi, l, i'i' f Pt *?ut * dt|y
ii,r';',' rr # ,Jul,;91r.1jr (Nabi SAII/ pernah ditanya tentang tempat

yang terpuji, beliau pun bersabda, "Itu adalah syafaat. ") selain itu,
juga dari Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu

Majah.

Al Mawardi dalam tafsirnya berkata, "Perbedaan pendapat

mengenai tempat yang terpuji menjadi tiga pendapat, yaitu: (a)

syafaat, (b) didudukannya beliau, dan (c) beliau diberi bendera pujian
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pada Hari Kiamat.

Al Qurthubi berkata, "Ini tidak berbeda dengan yang pertama."

Yang lainnya menetapkan yang keempat, yaitu yang

diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang shahih dai.

Sa'id bin Abi Hilal, salah seorang tabiin: Telah sampai kabar

kepadanya, bahwa tempat yang terpuji itu adalah Rasulullah SAW

pada Hari Kiamat nanti berada di antara Tuhan dan Jibril, kemudian

tempat beliau itu diinginkan oleh semua makhluk yang dikumpulkan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang kelima adalah yang

diisyaratkan oleh hadits Hudzaifah, yaitu pujian beliau kepada

Tuhannya. Redaksinya akan dikemukakan dalam penjelasan hadits

ketujuh belas, namun ini juga tidak berbeda dengan yang pertama.

Al Qurthubi mengemukakan yang keenam, yaitu yang

diisyaratkan oleh hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ahmad,

An-Nasa'i dan Al Hakim, Ai i ,'4,t;\I ,*b :#.\1 g)i'& e
* #-+ i1 ebi{f r ;8'J ,d'ti g,rabi katian akan

memberikan syafaat sebagai yang keempat dari yang empat, yaitu:

Jibril, kemudian lbrahim, lalu Musa atau Isa, lantas Nabi kalian.

Tidak ada seorang pun yang memberi syafaat lebih banyak daripada

beliau). Hadits ini tidak dinyatakan marfu', dan Imam Bukhari

menilainya lemah, dia berkata, "Yang masyhur adalah sabda beliau

SAW, Pg ,S\t Ui gtcu adalah yang pertama kali memberi syafaat).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kalaupun ini akurat, namun tidak

satu pun jalur periwayatannya menyatakan bahwa itu adalah

kedudukan yang terpuji, di samping itu tidak berbeda dengan hadits

syafaat mengenai orang-orang yang berdosa.

Al Muhibb Ath-Thabari mengemukakan yang ketujuh, yaitu

yang diisyaratkan oleh hadits Ka'ab bin Malik yang telah

dikemukakannya, lalu setelah mengemukakannya dia berkata, "Hadits

ini mengesankan bahwa itu adalah tempat yang terpuji, bukan
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syafaat." Setelah itu dia berkata, "Kemungkinan juga ucapan beliau,

ijti 1tot" alat mengucapkan) mengisyaratkan tentang syafaat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini pendapat yang kuat.

Semua pendapat tadi bisa dikembalikan kepada syafaat yang

umum, karena pemberian bendera pujian kepada beliau, pujian beliau

kepada Tuhannya, ucapan beliau di hadapan-Nya, duduk beliau di atas

kursi-Nya, dan berdirinya beliau di dekat Jibril. Semua ini merupakan

tempat yang terpuji yang bisa mendatangkan syafaat untuk diterapkan

kepada para makhluk. Sedangkan syafaat beliau untuk mengeluarkan

orang-orang yang berdosa dari neraka merupakan rangkaian hal itu.

Ada perbedaan pendapat mengenai subjek pujian pada firman-

Nya, r'r/.ii ti6 (Tempat yang terpuji). Mayoritas ulama mengatakan,

bahwa yang dimaksud adalah semua yang ada di padang mahsyar.

Ada juga yang mengatakan Nabi SAW, yakni beliaulah yang memuji

(mensyukuri) hasil dari tempat itu dengan tatrajjudnya di malam hari.

Pendapat pertama dalam hal ini lebih kuat berdasarkan hadits Ibnu

Umar yang telah dikemukakan pada pembatrasan tentang zakat, Jttii

Hii #' Sll t.r:;;-t!jlij (Tempat yang terpuii itu dipuii olah semua

m akh luk y an g dilampul kan).

Bisa juga dipatrami lebih umum dari itu, yakni kedudukan

yang dipuji oleh yang menempatinya dan setiap yang mengetahuinya.

lni bersifat mutlak pada setiap kemuliaan yang mendatangkan pujian.

Abu Hayyan menilai bagusnya pendapat ini, dan dia pun

rnenguatkannya dengan mengatakan, bahwa lafazh itu nakirah

sehingga menunjukkan bahwa itu bukan yang dimaksud dengan

ternpat yang khusus.

Ibnu Baththal berkata, "sebagian Mu'tazilah mengakui

berlakunya syafaat namun dikhususkan bagi pelaku dosa besar yang

telah bertaubat dari dosanya dan pelaku dosa kecil yang terus menerus

melakukan serta meningal dalam keadaan tersebut."
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Namun ini ditanggapi, bahwa di antara keyakinan mereka

adalah, orang yang bertaubat dari dosa tidak disiksa, dan bahwa

menjauhi dosa-dosa besar dapat menghapus dosa-dosa kecil. Oleh

karena itu, orang Mu'tazilah yang berpendapat seperti tadi

bertentangan dasar keyakinan yang dianutnya. Pendapat tadi dijawab,

bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya (yang melakukan dosa

besar dan yang melakukan dosa kecil), karena tidak ada yang

menghalangi terladinya itu bagi kedua golongan tersebut dengan

adanya syafaat, namun bagi orang yang mengkhususkannya kepada

yang telah bertaubat, maka perlu mengemukakan dalil. Di awal-awal

pembahasan tentang doa telah diisyaratkan oleh hadits, ;S\.e6-l'
\F4i',y ;6t (Syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari umatku).

Beliau tidak mengkhususkannya bagi orang yang telah bertaubat.

Iyadh berkata, "Mu'tazilah menetapkan adanya syafaat umum

untuk meringankan beratnya kondisi di padang mahsyar, yaitu yang

dikhususkan bagi Nabi kita, dan syafaat yang meninggikan derajat,

namun mereka mengingkari selain keduanya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pengakuan Mu'tazilah tentang poin

kedua perlu diteliti lebih jauh.

An-Nawawi mengatakan, dengan mengikuti Iyadh bahwa

syafaat itu ada lima, yaitu:

1. Untuk meringankan kondisi saat manusia dikumpulkan.

2. Untuk memasukkan sejumlah orang ke dalam surga tanpa

diperiksa.

3. Untuk memasukkan sejumlah orang yang diperiksa dan berhak

diadzab sehingga tidak jadi diadzab.

4. Untuk mengeluarkan orang-orang yang berbuat maksiat dari

neraka.

5. Untuk meninggikan derajat.

Dalil yang pertama akan disinggung dalam penjelasan hadits
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ketujuh belas. Dalil yang kedua adalah perkataan Allah saat menjawab

permohonan Nabi SAW , di 6i (umatku, umatlat),yaitu, 6 ei'S;ii
'g aq f i',#i (Masukkanlah ke surga dari umatmu yang tidak

dihisab [diperil<saJ), demikian yang dikatakannya. Namun menurut

saya, dalilnya adalah permohonan beliau SAW saat memohon

tambahan dari tujuh puluh ribu orang yang masuk surga tanpa

diperiksa, lalu permohonan beliau dikabulkan. Penjelasan hadits

tersebut telatr saya paparkan pada bab sebelumnya.

Dalil yang ketiga adalah sabda beliau dalam hadits Hudzaifah

yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "i-t '4 ,,5'k yr.?t ,*'&:,
(Dan Nabi kalian di atas titian iembatan mengucapkan, "Wahai

Tuhanku, selamatkanlah.") Hadits ini memiliki hadits pendukung

lainnya yang akan saya sebutkan dalam penjelasan hadits ketujuh

belas. Dalil yang keempat juga akan saya kemukakan di sana (dalam

penjelasan hadits ketujuh belas bab ini). Dalil yang kelima adalah

sabda beliau

Muslim, ihjl
surga).

Demikian yang dikatakan oleh seorang ulama yang pernah

kami temui, dan dia berkata, "Segi pengambilan dalilnya, bahwa

beliau menjadikan surga sebagai kondisi untuk syafaatnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mengenai pendapat ini perlu

diteliti, karena nanti akan saya jelaskan bahwa surga itu merupakan

kondisi dalam syafaatnya yang utama yang dikhususkan pada beliau.

Sedangkan yang diminta di sini adalah pemberian syafaat bagi orang

yang amalnya tidak mencapai derajat yang tinggi untuk disampaikan

ke derajat itu dengan syafaatnya.

An-Nawawi mengisyaratkan dalam kitab rdr-Raudhah, bahwa

syafaat ini termasuk kekhususan beliau. Namun, dia tidak

menyebutkan dasar pendapatnya ini.
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Iyadh mengisyaratkan syafaat yang keenam, yaitu

meringankan adzab Abu Thalib, seperti yang akan dikemukakan

dalam penjelasan hadits keempat belas.

Ulama lainnya menambahkan syafaat ketujuh, yaitu syafaat

untuk orang-orang Madinah berdasarkan hadits Sa'ad yang

diriwayatkan secara marfu' , W ':i ttf 'd * f t Li W.t\' *b'"* I
(Dan tidaklah seorang yang teguh dalam menghadapi kesulitannya

kecuali aku menjadi saksi atau pemberi syafaat baginya). Hadits ini

diriwayatkan lmam Muslim. Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah

yang diriwayatkan secara marfu', ;y ,'Jilii *Nu;c'i; oi e@y *
loLi'Fl. *1(Barangsiapa yang dapat meninggal di Madinah,

maka lakukanlah, karena sesungguhnya aku memberi syafaat bagi

orang yang meninggal di sana). Hadits ini diriwayatkan oleh Ar
Tirmidzi.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kategori ini tidak dianggap, karena

kaitannya tidak keluar dari salah satu di antara lima yang pertama.

Jika yang semacam ini dianggap kategori tersendiri, maka akan

dianggap pula kategori lainnya seperti yang terkandung dalam hadits

Abdul Malik bin Abbad, 'i'Crbi u S\f ,Jfr|bi{p il' ,)* ,;t'Li*
;5r Lr1 +:1'C ,13J ,..Jll1"j ,*rtSt gli gtcu mendengar Nabi SAt(

bersabda, "Yang pertama kali alu beri syafaat adalah orang-orang

Madinah, kemudian orang-orang Makkah, lalu orang-orang Tha' if. ").

Hadits ini diriwayatkan oleh AlBazzar dan Ath-Thabari.

Selain itu, Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar

secara marfu', j ,?'lt'i; j ,r,j\ri i.j'!i j ,d."Jhf i'gu;f i J"ri

eGl\ (Yang pertama kali aku beri syafaat adalah ahli baitku,

kemudian kerabat terdekat, lalu kerabat dekat, lantas semua bangsa

Arab, setelah itu bangsa non-Arab).

Al Qazwaini menyebutkan dalam kitab Al Urwat Al Wutsqa

tentang syafaat beliau bagi orang-orang shalih untuk memaafkan

t
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kesalahan mereka, namun dia tidak menyebutkan dasarnya.

Menurutku, ini termasuk kategori kelima.

Al Qurthubi menambahkan bahwa Nabi SAW adalah manusia

pertama yang memberi syafaat untuk memasukkan umatnya ke dalam

surga sebelum umat lainnya. An-Naqqasy menyebutkannya secara

terpisah karena ini memang ada dalilnya yang terkandung dalam

hadits tentang syafaat. An-Naqqasy juga menambahkan syafaat beliau

untuk para pelaku dosa besar dari umatnya, namun ini tidak tepat

untuk disebutkan secara terpisah karena termasuk kategori ketiga atau

keempat.

Kemudian saya menelusuri syafaat lainnya, yaitu syafaat bagi

yang kebaikannya seimbang dengan keburukannya untuk dimasukkan

ke dalam surga. Dalilnya, hadits yang diriwayatkan oleh Ath-

Thabarani dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Orang yang bersegera

kepada amal shalih masuk surga tanpa hisab, orang yang kurang

amalnya dirahmati Allah, orang yang menzhalimi dirinya sendiri dan

para penghuni tempat-tempat yang tinggi antara surga dan neraka

masuk surga dengan syafaat Nabi SAW." Di atas telah dikemukakan,

bahwa pendapat yang kuat mengenai ashhabul a'raaf (orang-orang

yang berada di tempat-tempat yang tinggi antara surga dan neraka)

adalah orang-orang yang kebaikan dan keburukannya seimbang.

Syafaat lainnya adalah syafaat beliau untuk orang yang

rnengucapkan, 'laa ilaaha illallaah' namun tidak mengamalkan

kebaikan sedikit pun. Dalilnya, adalah hadits Al Hasan yang berasal

dari Anas seperti yang akan dijelaskan pada bab berikutnya. Bisajuga

ini termasuk dalam firman Allah kepada beliau, III-JICJ-1,! u) Qtu

bukan urusanmu), karena penafian ini terkait dengan mengeluarkan

secara langsung dari neraka. Jika tidak, maka syafaat dari beliau telah

dikemukakan dan telah diberlakukan disertai dengan kaitan-kaitannya.

Dengan demikian, dari kelima poin tersebut ada empat poin tambahan

lainnya, sedangkan yang lain tidak termasuk syafaat, seperti

meringankan siksaan bagi dua penghuni kuburan (yang terlewati oleh
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beliau) dan sebagainya, karena hal ini termasuk kondisi di dunia.

j- 1-ilt'l45\-{ (M ereka itu s eol ah- o I ah at s - t s a' aar iir) Bentuk

tunggal kata tsa'aariir adalah tsu'ruur.

tilfir 6'1 :Ui (Aku berkata, "Apa itu ats-tsa'aariir? ") Selain

riwayat Al Kasymihani tidak mencantumkanhtruf wau.

art;laJt iSA g"ttou menj awab, " Mentimun-mentimun kecil. ")

Ibnu Al A'rabi mengatakan, bahwa tsa'ariir adalah mentimun-

mentimun kecil. Abu Ubaidah juga berpendapat seperti itu, dan dia

menambahkan, "Dibaca juga dengan huruf syin sebagai ganti huruf

tsa' (7y!,1)l)." Kemungkinan inilah sebab ucapan periwayat, "Mulut

Amr telah turun -yakni 
giginya telah rontok-," Sehingga dia

mengucapkannya dengan huruf rsa', padahal semestinya dengan huruf

syin.

Ada juga yang berpendapat, bahwa itu adalah tanaman yang

tumbuh pada pangkal pohon gandum seperti kapas, yang tumbuh di

pasir lalu merambat dan tidak meninggi. Dalam hadits Hudzaifah

disebutkan dengan kata,'r>!.t:95t, yaitu tanaman sejenis gandum. Selain

itu, ada yang berpendapat bahwa bu'ruur adalah keju basah.

Sementara itu Al Qabisi berkata, "Itu adalah kerang yang keluar dari

1aut, di dalamnya terdapat mutiara." Tampaknya, dia menyimpulkan

dari sabda beliau dalam riwayat lainnya, lilt'#-t (Seakan-akan

mereka adalah mutiara). Namun ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil,

karena lafazh-lafazh yang digunakan untuk menyerupakan memang

berbeda. Maksudnya adalah sifat putih dan kecilnya.

Berkenaan dengan makna kata dhaghaabiis, Al Ashma'i

berkata, "Tanaman yang tumbuh di pangkal pohon gandum yang

menyerupai asparagus, yang biasanya dipetik pucuknya kemudian

dimakan dengan mentega dan cuka." Ada juga yang berpendapat

bahwa itu adalah tanaman yang biasa tumbuh pada pangkal

pepohonan dan pada pohon idzkhir. Tanaman itu tumbuh sekitar satu
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jengkal dengan tangkai yang seukuran jari, tidak berdaun dan tidak

bercabang.

Dalam kitab Gharib Al Hadits karya Al Harbi disebutkan,

"Dhughbuu.s adalah pohon yang hanya setinggi jari. Seringkali

digunakan sebagai ungkapan tentang orang yang lemah."

Lain dengan Ad-Dawudi, dia berkata, "Itu adalah burung kecil

yang lebih besar sedikit daripada lalat." Namun pendapatnya ini tidak

ada dasarnya.

Catatan:

Penyerupaan ini berkenaan dengan sifat mereka setelah

tumbuh. Sedangkan ketika pertama kali mereka keluar dari neraka,

kondisi mereka seperti trffig, sebagaimana yang akan dikemukakan

pada hadits berikutnya. Disebutkan dalam hadits Yazid Al Faqir dari

Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Lr; i?'#L-t ot*';{

d,'*,i, #'& ,i,h,;4 o'i;l3 t'-# o:tt Ti,grt;"1Jr (Latu mereka

keluar seolah-olah mereka itu biji wijen. Kemudian mereka masuk ke

dalam sebuah sungai, lalu mandi, lantas keluar, seakan-akan mereka

itu kertas-kertas yang putih). Yangdimaksud dengan n-ti,l-Jr il; lf
adalah yang ditumbuhi oleh wijen, bila dikumpulkan dan ditempatkan

pada pot maka akan tampak hitam kecil-kecil. Sebagian orang

rnenyatakan, bahwa lafazhnya berubah dan yang benar adalatr iTtl-Jt
yang berarti kayu hitam. Namun yang dicantumkan dalam semua jalur

periwayatan hadits ini memang dengan dua huruf mim, dan

korelasinya cukup jelas.

)Fn'rrU6 gotu Aku berkata kepada Amr). Yang mengatakan

ini adalah Hammad.

t "";14 QqO" Muhammad). Redaksi ini disebutkan tanpa

menggunakan kata seru. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan
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dengan kata seru, dengan redaksi, ftJ S.i 6- (Wahai Abu Muhammad).

Amr ini adalah Amr bin Dinar. la menananyakan ini untuk

memastikan apakah dia mendengarnya dari Jabir atau tidak.

Kemungkinan sebabnya adalah ada riwayat Amr dari Ubaid bin Umair

secara mursal. Suffan bin Uyainah menceritakannya dari dua jalur

sebagaimana yang telah saya singgung.

Keduabelas, 9LJ.6 i ,i|p (Dari Anas bin Matik). Pada

pembahasan tentang tauhid akan dikemukakan hadits yang

menyerupai ini dalam hadits tentang syafaat dengan redaksi, 'di t3:r,

(Anas menceritakan kepada kami).

1; lCotong). Maksudnya, hitam kebiru-biruan atau kekuning-

kekuningan. Dalam hadits Abu Sa'id pada bab berikutnya disebutkan

dengan redaksi, fp--tit't-it gatam keadaan sudah terbakar).

Sedangkan dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

disebutkan dengan redaksi, Lji-, oi:*:-'fil. {sesunssuhnya mereka

menjadi arang). Selain itu, dalam hadits Jabir disebutkan dengan

redaksi, (1.!'. trrtaknanya saling berdekatan.

,#4;ir Nt ,yl',q.",J-J (Maka ahli surga menyebut mereka,

"jahannamtryun"). Disebutkan dalam hadits kedelapan belas pada

bab ini dari hadits Imran bin Hushain dengan redaksi, )61',yi:i tH
;&::+;it o'i;;t &it oleta *&4 z?tib. (Aknn ketuar sejumtah orans

dari neraka dengan syafaat Muhammad, lalu mereka masuk surga

dan disebut jahannamiyyuun). Tambahan ini disebutkan dalam

riwayat Humaid dari Anas yang dikemukakan oleh Imam Bukhari

pada pembahasan tentang tauhid. Jabir menambahkan dalam

haditsnya, c;L::+ir Wl'H ,ivtiwb ,grt) e'r,e (Lalu dituliskan

pada pembebasan mereka, "Orang-orang yang dibebasknn Allah."
Makn mereka pun disebut jahannamwun).Hadits ini diriwayatkan

oleh Ibnu Hibban dan Al Baihaqi. Asal hadits ini diriwayatkan oleh
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Imam Muslim.

An-Nasa'i meriwayatkan dari Amr bin Amr, dari Anas, J4
itlr',r-t" :1'g,yt J'ti,c .o'&i,,1$ :&irJii P (Latu ahli surga

berkata, "Mereka adalah jahannamiyyun." Maka Allah berkata,
"Mereka adalah orang-orang yang dibebaskan Allah. ") Diriwayatkan
juga oleh Muslim dari jalur lainnya, dari Abu Sa'id dengan tambahan,

i-i")i tU-r}i:i iU hr l,?$ (Lalu mereka berdoa kepada Allah,

maka Allah pun menghilangkan sebutan itu dari mereka). Disebutkan

dalam hadits Hudzaifah yang diriwayatkan Al Baihaqi dalam kitab Al
Ba'ts dairiwayat Hammad bin Abi Sulaiman, dari Rib'i, darinya, jrii

O:ri|+ "J (Mereka disebut jahannamiyym). Lalu diceritakan

kepadaku, bahwa mereka meminta maaf kepada Allah dari nama itu,

maka Allah pun memaafkan mereka.

Seorang pensyarah mengatakan, bahwa sebutan ini bukan

untuk mereka, tapi untuk mengingatkan akan nikmat Allah agar

mereka semakin bertambah syukur. Namun, riwayat yang

menyebutkan bahwa mereka memohon agar sebutan itu dihilangkan

dari mereka, menolak pendapat ini.

Ketiga belas, os i,ii,' ii16r lrlr Sl,l&J#r,y1')?;ri1
6'rtiJ |fJ4.',y )5? u'* it4 f tt, (Setelah ahli surga masuk ke

dalam surga dan ahli neraka ke dalam neraka, Allah berfirman,

"Barangsiapa yong di dalam hatinya terdapat keimanan walaupun

sebesar biji sawi, maka keluarkanlah dia.") Demikian juga Yahya bin

lJmarah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri di akhir hadits, tanpa

menyebutkan permulaannya. Selain itu, diriwayatkan oleh Atha' bin

Yasar dari Abu Sa'id secara penjang lebar, yang permulaannya adalah

mimpi, disingkapkannya betis, ditampakkannya amal perbuatan,

dibentangkannya jembatan, penitian jembatan, jatuhnya orang jatuh

saat menitinya dan syafa'at orang-orang beriman untuk saudara-

saudara mereka, serta firman Allah, "Keluarkanlah orang yang engkau
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kenali."

Di dalamnya juga disebutkan tentang orang yang di dalam

hatinya terdapat keimanan sebesar dinar dan sebagainya, tentang

firman Allah bahwa para malaikat,paranabi dan orang-orang beriman

memberikan syafaat, dan tidak ada yang tersisa kecuali Dzat Yang

Paling Pemurah di antara para pemurah, lalu Allah menggenggam

segenggam api, maka keluarlah sejumlah orang yang tidak pemah

melakukan kebaikan sedikit pun darinya, yang mana mereka telah

menjadi arang.

Imam Bukhari telah mengemukakan lebih banyak lagi dalam

tafsir surah An-Nisaa', dan mengemukakannya secara lengkap pada

pembahasan tentang tauhid. Nanti, akan saya kemukakan beberapa

faeidah dalam penjelasan hadits bab berikutnya. Riwayat ini juga telah

dikemukakan dari jalur lainnya pada pembahasan tentang iman dalam

bab "Beragarnnya Ahli Iman dalam hal Amal".

Al Ghazali berdalil dengan sabda beliau, 4 ,,*, OS',#
(Barangsiapa yang di dalam hatinya), atas keselamatan orang yang

meyakini itu namun terhalang untuk mengucapkannya saat meninggal.

Kemudian dia mengatakan tentang orang yang dapat mengucapkailtya
namun menundanya snmpai mati, "Kemungkinan yang

mengahalanginya mengucapkan itu seperti yang menghalanginya

untuk melaksanakan shalat, sehingga dia tidak kekal di dalam neraka.

Kemungkinan juga selain itu."

Yang lain menguatkan kemungkinan yang kedua, sehingga

perlu menakwilkan sabda beliau, 4 ,*, (Di dalam hatinya), yaitu

menahan mengucapkannya padahal mampu mengucapkannya.

Keempat belas, hadits An-Nu'man bin Basyir bin Sa'ad Al
Anshari yang dikemukakannya dari duajalur.

rl1ib ,tfir )lrf 071 (Ahli neraka yang paling ringan sil<saannya).

Ibnu At-Tin berkata, "Kemungkinan yang dimaksud adalah Abu
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Thalib."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya telatr menjelaskan dalam kisah

Abu Thalib pada judul "Diutusnya Nabi", bahwa dalam hadits Ibnu

Abbas yang diriwayatkan Imam Muslim memang dinyatakan

demikian, f.tb ,n r;.r:i;6r Ji,i i'tll 6m neralu yang paling ringan

adzabnya adalah Abu Thalib).

eJli (Lelcukan telapak l{aki).Maksudny4 lekukan telapak

kaki yang tidak menyentuh tanah saat berjalan.

i:; (Bara api). Dalarn riwayat Imam Muslim disebutkan

dengan redaksi, 9J|& (Dua bara api). Demikian juga dalam riwayat

Israil, o'j-;+ l-:i crJli $ 1O"" bara api pada lekukan telapak

kakinya).

Ibnu At-Tin berkata, "Kemungkinan dibatasi dengan

penyebutan satu bara api karena dapat menunjult<an yang lainnya,

sebab yang mendengar secara langsung mengetatrui bahwa setiap

orang mempunyai dua kaki."

Dalam riwayat Al A'masy dari Abu Ishaq yang diriwayatkan

Imam Muslim disebutkan dengan redaksi, & f b ygr;i t$u iJ i/
iilu W (Ada juga yang mempunyai dua sandat dan dua tali sandal

yang terbuat dari api sehingga membuat otalorya mendidih). Selain

itu, disebutkan hadits serupa dalam hadits Abu Sa'id yang

diriwayatkannya, dan dia menyebutk an, 9J)i \(* ,e'i6;,#
(Otaknya mendidih karena panas sandalnya).

S (Darinya). Dalam riwayat Israil disebutkan dengan lafazh

L.ie9 (Dari keduanya). Demikian juga yang disebutkan dalam hadits

Ibnu Abbas.

'nj:,iti fr;alt ,#-G lsrbogoimana halnya mendidihnya
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periuk dan teko). Dalam riwayat Al A'masy ada tambah*, ll( ,s;-1
ri.ti-it fi;\'iJfti-.: ttii ".tsi r:.t-i (Beliau tidak melihat adanya

seseorang yang lebih berat adzabnya daripadanya, dan bahwa itu
adalah adzab mereka yang paling ringan). Mirjal artinya periuk
tembaga, juga sebagai sebutan untuk setiap bejana dari bahan apa pun

untuk mendidihkan air. Sedangkan qumqum adalah wadah minyak
wangi, juga sebagai sebutan untuk bejana yang berleher sempit,

digunakan untuk menghangatkan air, terbuat dari tembaga atau

lainnya. Asalnya dari bahasa Persia, ada yang mengatakan berasal dari

bahasa Romawi, lalu diadopsi ke dalam bahasa Arab.

Ibnu AcTin berkata, "Susunan redaksi ini perlu diteliti lebih
jauh."

Iyadh berkata, "Yang benar adalah, 'ri$ft ,Fi.Jr \;;;"G
(Sebagaimana halnya mendidihnya periuk dan teko)."

Yang lain membolehkan redaksi itu disebutkan dengan huruf
ba' yang bermakna ij @ersama). Dalam riwayat Al Isma'ili

disebutkan, iA.ii' :1 ,yy;rt dlJ"l;t (Sebagaimana halnya mendidihnya

periuk atau teko) dengan keraguan. Sedikit keterangan tentang ini
telah dipaparkan pada kisah Abu Thalib.

Kelimabelas, hadits Adi bin Hatim. Penjelasannya telah
dikemukakan di akhir bab "Siapa yang Hisabnya Dipersulit".

Keenambelas, hadits Abu Sa'id yang menyebutkan tentang
Abu Thalib. Pada kisatr Abu Thalib telatr dikemukakan dari jalur A1-

Laits: Ibnu Al Had menceritakan kepadaku, lalu disambungkan

dengan sanad yang disebutkan di sini, dan hanya menyebutkan

matannya. Yazid yang disebutkan dalam sanad di sini adalah Ibnu Al
Had.

etfi'^ti:i'di (Mud a h -mudahan syafa at tru b e r guna b a giny a).

Dalam hadits Al Abbas juga tersirat pengharapan ini. Tampak ada
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kejanggalan antara sabda beliau, drtiS'^-'di (syafaatku berguna

baginya)dengan firman Allah dalam sqah Al Muddatstsir ayat 48, 6i

,#ilr'"*'&*t (Makn tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari

orang-orang yang membeikan syafaat). Jawabnya: lni memang

pengkhususan, karena itulah para ulama mengategorikan ini termasuk

kekhususan Nabi SAW. Ada juga yang mengatakan, bahwa makna
..berguna" pada ayat ini berbeda dengan makna "berguna" pada hadits

ini. Yang dimaksud oleh ayat adalah mengeluarkan dari neraka,

sedangkan yang dimaksud oleh hadits adalatr meringankan adzab.

Jawaban inilah yang dipastikan oleh Al Qurthubi.

Al Baihaqi dalam kitab Al Ba'ts berkata, "Riwayat tentang

Abu Thalib adalatr shahih, maka tidak ada artinya mengingkarinya.

Menurutku, intinya adalah syafaat tidak berlaku bagi orang-orang

kafir karena adanya hadits yang shahih bahwa tidak seorang pun yang

dapat memberi syafaat kepada orang-orang kafir, dan hadits ini

bersifat umum bagi setiap orang kafir. Keumuman ini bisa

dikhususkan dengan riwayat shahih yang mengkhususkannya."

Dia berkata, "sebagian orang mematrami, bahwa adzab bagi

orang kafir berlaku atas kekufurannya dan kemaksiatannya, maka

Allah berhak memaafl<an balasan kemaksiatan pada sebagian orang

kafir untuk menyenangkan hati orang yang rnemberikan syafaat

untukny4 bukan sebagai ganjaran bagi orang kafir tersebut. Karena

kebaikannya menjadi sia-sia akibat mati dalam keadaan kafir. Imam

Muslim meriwayatkan dari Anas, tit &,tlrl' .J 'tir* pti ;tA 6f1

"u; 'i t il l;l; jit f (Adapun orans knfir, matrn [ganiaranJ

kebaiknn-kebaikannya diberikan di dunia, hingga kettka dia sampai

ke aldtirat tidak ada lagi kebaikan yang dimiliki)."

Al Qurttrubi dalam kttab Al MuJhim berkata, "Syafaat ini

diperdebatkan, apakah itu dengan perkataan atau kondisi? Yang

pertama tidak sejalan dengan ayat ini, namun jawabannya

menunjukkan bahwa itu sebagai pengkhususan. Yang kedua bahwa
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karena Abu Thalib memuliakan Nabi SAW dan membelanya, maka

itu membuatnya diganjar dengan adzab yang ringan. Lalu beliau

menyebut hal itu sebagai syafaat karena menjadi sebabnya. Sebagai

jawabannya juga, orang yang diringankan adzabnya tidak menemukan

dampak peringanan, jadi seolah-olah hal itu tidak berguna. Ini
dikuatkan oleh pemyataan beliau, bahwa beliau meyakini tidak ada

seorang pun yang adzabnya lebih ringan daripada Abu Thalib. Hal ini
karena adzab Jahannam yang paling ringan tidak mampu ditanggung

oleh gunung sekali pun. Oleh karena itu orang yang diadzab akan

disibukkan oleh adzab yang dialaminya, seolah-olah dia tidak

mendapat keringanan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada pembahasan tentang nikah

telatr disebutkan dari hadits Ummu Habibah mengenai kisah Bintu

Ummi Salamah, Si AS.ii r*\1(Aku dan ayahnya telah disusui oleh

Tsuwaibah). Urwah mengatakan , '$A.'tl i :,Sui ilfi' ,J ,$ 4 U.i'ttt
'4-:ti 

C*1y e'.# J ? t? (Sesungguhnya Abu Lahab terlihat

di dalam tidur, lalu dia berkata, "Aku tidak pernah melihat kebaikan

setelah kalian, hanya saja aku diberi minum Tsuwaibah yang aku

merdekakan ini.') Penjelasan tentang hal ini telah dipaparkan

sebelumnya.

Al Qurthubi kitab At-Tadzkirah berkata, "Apabila orang kafir
dihadapkan pada timbangan dan ternyata timbangan keburukannya

lebih berat karena kekufuran, maka kebaikannya menjadi sirna

sehingga masuk neraka, namun kondisi mereka berbeda-beda. Orang

yang pemah mempunyai kebaikan seperti memerdekakan budak dan

bersikap adil terhadap orang Islam, maka tidak sama dengan orang

yang tidak mempunyai kebaikan. Kemungkinannya, dia diganjar

dengan diringankannya adzab yang setimpal dengan kebaikan yang

telah dilakukannya itu. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah

Ar Anbiyaa' ayat 47, (# # nk ti *qt {t 4t 'iJt'".;lt 'gj
(Kami akan memasang timbangan yang tepat pada Hari Kiamat,
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makn tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun)-"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tapi pandangan ini bertentangan

dengan firman Allah dalam surah Faathir ayat36, 'e'&:J'r;iA-l:

r+.tib (Dan tidak [pulal diringankan dari mereka azabnya),dan hadits

Anas yang telah saya isyaratkan. Sedangkan hadits yang diriwayatkan

oleh Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi dari hadits Ibnu Mas'ud secara

marfu' menyebutkan, uj ,r;ii .lirr i;u( $l.i.g tj ;,-;.'y",*;;i t;

e a3\ij :$i .u'", ii |e,Zs, 2'i1ti Sur,i6 sirSr L.$ t,)iu')'e-'1

.-rriilr ".tsi o;e';'Si ttt2il ,i,-i'j..;riiir o]* ti1.te 'iri tl;li (Tidaklah

seseorang berbuat kebaikan baik muslim maupun kafir melainkan

Allah memberinya ganjaran. Kami berkata, "Apa ganjaran orang

kafir?" Beliau menjawab, "Harta, anak, kesehatan dan sebagianya-"

Kami berlrnta lagi, "Dan apa ganjarannya di akhirat?" Beliau

menjawab, "Azdabnya lebih ringan dari adzab lainnya." Kemudian

beliau membacakan ayat, "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya

kedalam adzab yang sangat keras.")

Menjawab hadits ini, bahwa sanad-nya dha'if kalaupun

akurat, maka kemungkinannya bahwa adzab yang diringankan terkait

dengan kemaksiatan. Beda halnya dengan adzab atas kekufurannya.

Ketujuhbelas, hadits Anas tentang syafaat. Di sini Imam

Bukhari meriwayatkannya dari jalur Abu Awanah, sedangkan pada

penafsiran surah Al Baqarah ia meriwayatkannya dari riwayat Hisyam

Ad-Dastawa'i dan dari riwayat Sa'id bin Abi Arubah. Pada

pembahasan tentang tauhid, dia juga meriwayatkannya dari jalur

Hammam, keempatnya dari Qatadah. Diriwayatkan juga oleh Ahmad

dari Syaibah, dari Qatadah. Selain itu, pada pembahasan tentang

tauhid telah dikemukakan hadits dari jalur Ma'bad bin Hilal dari

Anas, dan ada tambahan riwayat Al Hasan dari Anas. Kemudian

diriwayatkan juga dari jalur Humaid dari Anas secara ringkas.

Diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur An-Nadhr bin Anas, dari Anas. Ia

juga meriwayatkannya dari hadits Ibnu Abbas.
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Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya dari jalur Mu'tamir dari
Humaid dari Anas. Al Hakim meriwayatkannya dari hadits Ubadah
bin Ash-Shamit. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari hadits
Salman Al Farisi. Ada juga dari hadits Abu Hurairah seperti yang
telah dikemukakan pada pembahasan tentang tafsir, yaitu dari riwayat
Abu Zur'ah darinya. At-Tirmidzi meriwayatkannya dari Al Ala' bin
Ya'qub, darinya. Juga dari hadits Abu Sa'id sebagaimana yang akan

dikemukakan pada pembahasan tentang tauhid. Hadits itu mempunyai
jalur-jalur lainnya dari Abu Sa'id secara ringkas. Imam Muslim
meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah dan Hudzaifah secara

bersamaan. Abu Awanah meriwayatkarulya dari riwayat Hudzaifah
dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Dalam pembahasan tentang zakat pada penafsiran Subhaana

telah dikemukakan hadits Ibnu Umar secara ringkas. pada masing-
masing riwayat mereka terdapat redaksi yang tidak terdapat pada

riwayat lainnya.

Y't ?t"r,6r trr {*r- 1,lttah menghimpun manusia pada Hari

Kiamat kelak). Dalam riwayat Al Isma'ili disebutkan dengan katalf ,
yakni dengan bentuky''l madhi. Redaksi pertama dalam hal ini yang
bisa dijadikan sebagai pegangan. sementara dalam riwayat Ma'bad
bin Hilal disebutkan , ,f. e'# orlt 7r; *Vt ii of t1(pada Hari

Kiamat kelak, manusia saling berbaur satu sama lain). permulaan

redaksi hadits Abu Hurairah adalah, ,16r lrr 'glir;-,2;gt ?l-,fit i* Si

1l;a o:at jfu'j ,'r:alt'i;ujii, uerfur ii+,*,- terl .t)b e GTli:r'd,\\i
o';;t.;-t:rtri+i"r '; q$b dt n'o"tit @tu adatah penghutu

manusia pada Hari Kiamat. Allah mengumpulkan manusia dari awal
sampai akhir di satu dataran dimana penyeru bisa memperdengarkan
kepada mereka dan mereka dapat dijangkau oleh penglihatan.
Matahari mendekat sehingga manusia pun diliputi kedukaan dan
kesedihan yang mereka tidak lruat serta tidak tahan menanggungnya).
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Dalam riwayat Ishaq bin Rahawaih, dari Jarir, dari Imarah bin

Al Qa'qa', dari Abu Ztr'ah disebutkan tambahan, 'i'{'.*.lj-,;]'t it;l
p q Lrt| hlasrb o'Ai$ ,6!ii, r*"fri'a7?#bW t+,"\;:t

at-J (Matahari mendekati kepala merekn sehingga semakin panas

semakin bertambah atas mereka, dan kedekatannya menyulitkan

merel<a, sehingga mereka pun berteriak dan meratap karena apa yang

mereka alami itu). Dalam riwayat Imam Muslim, jalur ini dari Abu

Khaitsamah dari Jarir, namun tidak mengemukakan lafaztnya.

Permulaan hadits Abu Bakar Abu Bakar adalah, 'UU,g '$ 6 gb ,t'i
ui-s.},-3' *4 .;7ry .* e u;7\iG.\\\ io' i:X .t-r7?: ri:tur i(
'"..4:&ii-tti 'Oi!j;r, (Aku diperlihatkan apa yang terjadi di dunia dan di

akhirat. Allah menghimpun manusia pertama hingga terakhir di satu

dataran, mal<a manusia pun terkejut karenanya, Sementara keringat

hampir membenamkan merefta). Dalam riwayat Mu'tamir disebutkan,

u^jrir+ litr ir-S r-;t't-)l- (Mereka tetap tertahan selama yang

dikehendaki Allah).

Pada bab "Tidakkah Orang-orang itu Yakin, batrwa

Sesungguhnya Mereka akan Dibangkitkan" disebutkan hadits yang

diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Al Miqdad, bahwa

matahari mendekat hingga hanya berjarak sekitar satu mil dari

manusia, dan lain-lain yang disebutkan di dalamnya, termasuk

keterangan tentang perbedaan kadar keringat mereka sesuai dengan

amal perbuatan mereka. Dalam hadits Salman disebutkan, ,-l3Jt,tlii

,/'o-r:s,e|" r* oi'# orlt ntG'u itii {+ f 
"y.tit"t',* J:*" ,? ,y"lt'€;-"j ,i;u ,pj\i (Pada Hari Kiamat nanti

matahari diberi panas sepuluh tahun, kemudian mendekati tulang

otak manusia sehingga mereka berkeringat, sampai-sampai keringat

itu meresap ke tanah setinggi tubuh, lalu orang berdiri sambil

berknta, "(Jh, uh.") Sementara dalam riwayat An-Nadhr bin Anas
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disebutkan , ,*'J€ *'# ,yit $a ,O1purt1#rf ',ir.ttt g i 6 C.
i:'.jr iti;J| ;tiiir $ft (Karena diliputi oleh mendung yang meliputi

mereka, sementara manusia dibenamkan oleh keringat. Sedangkan

orang beriman, maka saat itu ia hanya seperti meriang [kedinginanJ,
sedangkan orang kafir ia diliputi kematian).

Disebutkan dalam hadits Ubadah bin Ash-Shamit secara

marfu , G1l.|*3'a u\l urf,,',y Gi ,* *ylit ?i ,t6t'il dl
.r:;ir 

"U. €'oti ,e'it'$i-(Sunggth aku adalah penghulu manusia

pada Hari Kiamat nanti, dan tidak ada seorang manusia pun kecuali
berada di bawah benderalcu menanti jalan keluar. Dan sesungguhnya

bersamaku adalah bendera pujian). Dalam riwayat Hisyam, Sa'id dan

Hammam disebutkan,b';}{ {*'iit'g,;a,- 18 erkumpul I ah oran g-

orang beriman lalu berkata). Tampak dari riwayat An-Nadhr bahwa
ungkapan dengan lafazh "manusia" lebih kuat, namun yang meminta
syafaat adalah orang-oran g yatgberiman.

tllill.jr ;,I'1.J :fi (Latu mereka berkata, "sebailcnya kita

meminta syafaat.") Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, O'kIj
U \i (Lalu mereka diilhamiiru). Sedangkan dalam riwayat Hammam

disebutkan,'d).* t:fu- rP (Hingga terpikirkan oleh mereka untuk itu).

6:) & (Kepada Tuhan kita). Dalamriwayat Hisyam dan Sa'id

disebutkan dengan redaksi, G,t A (Kepada Tuhan /ara). Sementara

dalam hadits Hudzaifah dan Abu Hurairatr disebutkan, ?t- ;,6r in' L;X
iti o:i$ r-lt & 5f 

"- 
ohii, {yi ,$qt (Ailah mengumputkan

manusia pada Hari Kiamat, lalu orang-orang beriman berdiri hingga
surga mendeknti mereka, lalu mereka menemui Adam). Maksud ,rJ;
(hingga) ini menunjukkan malana akhir dari berdirinya mereka. Dari
sini disimpulkan, bahwa mereka meminta syafaat ketika surga

mendekati mereka. Disebutkan pada permulaan hadits Abu Nadhrah
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dari Abu Sa'id secara marfu'yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
'r?'r\i', ,'rterS ,i J\t it plt utot manusia pertama yang dikeluarlan

dari bumi), dan di dalamnya disebutkan , o:i4 ,?6ti ,rr$ .,,rfu Lrt
7:ti (Malra manusia pun terkejut tiga knli, lalu mereka menemui

Adam).

Al Qurthubi berkatq '"Tampaknya, itu terjadi ketika Jahanam

dihadirkan, ketika Jahanam bergolak manusia pun terperanjat, dan saat

itulah mereka berlutut pada lutut mereka."
,,.',,t-!,;- j- o-;; (S e h i n g g a m e I e p a s ka n ki t a). D alarrl- riwayat Imam

Muslim disebutkan, C;:-$ (sehingga melepaskan hra). Sedangkan

dalam haidts Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban

disebutkan, ,|tii qti'q:U iSW,? *qt ii'O;rr'r1il5 &},'ol
,t-3t (Seszngguhnya seseorang pasti ditenggelamkan keringat pada

Hari Kiamat sampai-sampai ia berkata, "Wahai Tuhanla4

bebaslranlah aku walaupun ke neraka.") selain ifu, dalam riwayat

Tsabit dari Anas disebutkan, ,#)#i'fr ,e6, & *9r ?'iiif-
,9. ,.# 6, jtui tiXI ,.#, ,t)'?tI jy,rrjirytr. (Hari Kiamat atran

berlangsung lama pada manusia, hingga sebagian mereka berlcata

kepada sebagian lainnya, "Mari kita berangkat menuju Adam, bapak

manusia, agar dia memintakan syafaat kepada Tuhan untuk kita dan

Tuhan segera memberi keputusan pada kita.') Dalam hadits Salman
juga disebutkan, '?ti '5vi $i ,;an';t;J6. J'6 * ni v riiris$ lrattrata

mereka melihat apa yang mereka alami, sebagian mereka berkata

kepada sebagian lainnya, "Temuilah Adam, bapakkalian.')

$ $k'g G*-i ujL lSehtngga melepaskan kita di tempat kita

ini). Dalam riwayat Tsabit disebutkan,t4. 
"F* 

(Dan Tuhan segera

memberi keputusan pada hra). Sedangkan dalam riwapt Hudzaifah

dan Abu Hurairatr disebutkan ,eial fi'g1ta'yStj S- ,t$fi (Lalu mereka
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berkata, "Wahai bapak kami, mintalah agar surga dibukakan untuk

kami.")

'?:ti oi4 (Maka mereka pun mendatangi Adam). Dalam

riwayat Syaiban disebutkan, S,r-jr c tl ,o'1-i.:fi FT rf[ ;t oit$
(Malra mereka pun berangkat hingga mendatangi Adam, lalu berkata,
"Englraulah yang.') sementara dalam riwayat Imam Muslim

disebutkan, ,::,-! 1;f,'-:l,iii .j (Wahai Adam, engkaulah bapak

manusia). Selain itu, dalam riwayat Hammam dan Syaibah

disebutkan, ,:it A Ui (Engkaulah bapak manusia). Dalam hadits

Abu Hurairah juga disebutkan redaksi yang serupa dengan riwayat

Imam Muslim. Dalam hadits Hudzaifah disebutkan, t-jU( ,i-,I'.,,J|t{i
(Lalu mereka berknta, "Yf/ahai bapak kami.")

r.,=7')')'U q {t 9\ilr Uib (Allah menciptakanmu dengan

tangan-Nya, meniupkan kepadamu dari ruh ciptaan-Nya). Dalam

riwayat Hammam ditambatrkan redaksi, F ,A,1'41bi |& U?-ii

:# (Dan Dia menempatkanmu di dalam surga-Nya serta

mengajarkanmu nama-nama segala sesuatu). Dalam hadits Abu
Hurairalr disebutkan , U tjit;i a*tlit ;?1 lOan memerintahkan para

malaikat sehingga mereka bersujud kepadamu). Sementara dalam

hadits Abu Bakar disebutkan, )U'ltiloby$ls ,r:1r i Ui (Engkaulah

bapak manusia, dan engknu telah dipilih Allah).
..r..ULI-+ U i$'i (Maka mintalah syafaat bagi kami kepada

Tuhan kami). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan

redaksi, U-3"i* (Kepada Tuhanmrz). Demikian juga dalam riwayat

Syaibah pada hadits Abu Bakar dan Abu Hurairatr, ',1-1" dtll'gl
(Iulintalah syafaat bagi kami kepada Tuhanmu). Abu Hurairah

menambahkan, suii! Li 6-; ff rg ';;6 6j lt (Tidaktuh engkau

melihat apa yang mendera kami? Tidal*ah engkau melihat apa yang
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l<ami alami?\.

'€.jirU-i (Alru bukan harapan kalian). Iyadh berkata,

"kalimat, ;fU 'ril adalatr kiasan bahwa kedudukannya di bawatr

kedudukan yang diminta. Beliau mengatakannya sebagai bentuk

kerendahan hati dan menanggap besarnya perkara yang mereka minta.

Juga mengisyaratkan batrwa kedudukan ini bukan bagianku, tapi

bagian orang lain."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, glT.riwayat Ma'bad bin Hilal

disebutkan dengan redaksi, t-ij iiJ ,JW (Beliau pun berknta, "Aku

tidak berhak untuk itu.") Demikian juga redaksi pada bagian-bagian

lainnya. Sedangkan dalam riwayat Hudzaifah disebutkan dengan

redaksi, '!ti 97t',^t'4 1l*u bukanlah yang berwenang untuk irrz). Ini

menguatkan isyarat tadi.

"Jt:bt 
i'i;:t (Dan betiau pun menyebutkan kesalahannya)-

Imam Muslim menambatrk an, qt-1oi oir Vo"g telah diperbuatnya).

Yang kuat adalah tidak mencantumkan kata Q-jr;. Hammam

menambatrkan dalam riwayatnya, q'4 fii'9;*-lt'o4 l-jiii
([Kesalahannya adalahJ memakan buah dari pohon yang telah

dilarang). Dalam riwayat Hisyam disebutkan, *L.1'r;i ig tOo"

beliau pun menyebutkan dosanya sehingga merasa malu). Sementara

dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan,{4r H ;;+r' *;in }r
(Sesungguhnya aht telah dikeluarkan dari surga karena

kesalahanlat).

Selain itu, dalam riwayat Abu Nadhrah dari Abu Sa'id

disebutkan, f')\i d\yrt&i6tfi i-5( ,i;t <o* sesungguhnya aku

telah melalann suatu dosa sehingga alat diturunknn ke bumi). Dalam

riwayat Hudzaifah dan Abu Hurairatr juga disebutktrt, ',H'&?i ,Y

iiT fq-{i 'r:+" if 1laj' (Kalian dikeluarkan dari surga hanya karena
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kesalahan bapak kalian, Adam). Dalam riwayat Tsabit yang

diriwayatkan Sa'id bin Manshur disebutkan, ,ilt-lt G6?t'olGli;jt.
,t' ?it ,t'fi-b$ lS"turggvhnya aku telah berbuat salah ketika aku

di dalam surga Firdaus, jika Allah mengampunilat hari ini maka itu

cukup bagiku). Sedangkan dalam hadits Abu Hurairah disebutk*, !l
th!:st f e.q Up ,n\ i:,i,;.:=:r\;-Ui + Ui |*:;-i ,3" itlt *ai ,jt
€f Jlti;\r ,o-ai 4 4 |*i (sesunggahnya hari ini Tuhanlat

murlca dengan kemurknan yang belum pernah Dia murka seperti itu
sebelumnya dan tidak akan marah seperti itu setelahnya.

Sesungguhnya Dia telah melarangku dari pohon itu namun aku

melanggar. Oh dirilat, diriku, diriku. Pergilah kepada selainlar).

ifiq g'i r$ylfemuttah Nuh. Lalu mereka mendatangi Nuh).

Dalam riwayat tmam Muslim disebutkan, ?tt i&. J?t J:r|6'j ryly'6$i2

J'} o,i:l .,/)\i,ff Si(Akan tetapi, temuitai Nuh, rasul pertama

yang diutus Allah kepada penduduk bumi. Lalu mereka pun

mendatangi Nuh). Sementara dalam riwayat Hisyam disebutkan, 'r-Jl'i

f )\i ,Ft eii' "l )?:,lit (Karena sesungguhnya ia adalah rasul

pertama yang diutus Allah kepada penduduk bumi). Dalam hadits Abu
Bakar disebutkan, tT, h r3-p fjJr ,ij ji,"jilll'fi.&ri ul/lrjity:y

(Pergilah kepada bapak kalian setelah bapak knlian, yaitu kepada

Nuh, datangilah hamba yang bersyukur). Dalam hadits Abu Hurairah
juga disebutk arr, jl ,plSt ,S::i Ul ,tj i- ,o;,p g'i|t:i6 gi jt rfi,\r

t:):;a rir;a trr lL,Ui ,f\\i Jat lrergila kepada Nuh. Maka mereka

menemui Nuh lalu berkata, "Wahai Nuh, engkaulah rasul pertama
kepada penduduk bumi, dan Allah telah menyebutmu sebagai seorang

hamba yang banyak bersyukur. ") Dan dalam hadits Abu Bakar

disebutkan, 'ltihbylrr l,f ,et: Jta *lti U,ty'$ gj dio'ri$
rjr-ir i4r(ltb,irr\i obLt6-diW.oi eU qv,&[ (Maka meretra
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berangkat kepada Nuh lalu berkata, "Wahai Nuh, mintakanlah

syafaat untuk kami kepada Tuhanmu, karena Allah telah memilihmu

dan mengabull<an doamu sehingga Dia tidak membiarkan seorang

pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.")

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa Adam menyebut Nuh

sebagai rasul pertama, sehingga manusia pun berbicara kepadanya

dengan alasan itu. Pemyataan sebagai rasul pertama ini terasa janggal,

karena Adam sendiri sebagai seorang nabi yang diutus, demikian juga

Syits dan Idris, mereka itu sebelum Nuh. Jawabannya telah

dipaparkan pada penjelasan hadits Jabir, 1 ,"'*bi (Aku diberi lima

ha[) dalam pembahasan tentang tayammum, di dalamnya disebutkan,'*e )-rf Jl.tA H' o€3 peaa nabi yang diutus lcepada kaumnya

secara khusus).

Kesimpulan jawaban atas kejanggalan tersebut, bahwa

pernyataan sebagai rasul pertama itu dibatasi dengan kriteria
"penduduk bumi", karena Adam dan yang disebutkan setelalrnya tidak
diutus kepada seluruh penduduk bumi. Lalu dari situ tampak

kejanggalan pada hadits Jabir, namun dijawab, bahwa pengutusannya

kepada penduduk bumi berdasarkan kenyataan bahwa mereka

memang kaumny4 beda halnya dengan keumuman pengutusan Nabi
kita Muhammad SAW, yang mana beliau diutus kepada kaumnya dan

selain kaumnya. Atau pernyataan sebagai rasul pertama itu terkait

dengan kriteria pembinasaan kaumnya. Atau karena ketiga nabi

sebelumnya hanya sebagai nabi dan bukan sebagai rasul. Inilah
pendapat yang dipilih oleh Ibnu Baththal tentang Adam.

Iyadh menanggapinya dengan dalil yang dinilai shahih oleh
Ibnu Hibban dari hadits Abu Dzar, bahwa haditsnya menyatakan

batrwa itu adalatr hadits mursal. Juga dalam pernyataan diturunkannya

lembaran-lembaran kepada Syits, termasuk tanda-tanda mursal.

Sedangkan segolongan atrli ilmu berpendapat bahwa Idris di kalangan

bani Israil, yaitu Ilyas. Ini telah disebutkan pada pembahasan tentang
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cerita para nabi. Dari jawaban-jawaban tersebut, bahwa pengutusan

Adam kepada anak-anaknya yang semuanya adalah ahli tauhid, untuk

mengajarkan syariat Allah kepada mereka. Sedangkan kerasulan Nuh

bagi kaum kafir untuk mengajak mereka kepada ajaran tauhid.

t4i'J) g4 ;qtbi 4r'riryi i*i €uiti ,,;'yi (n

kemudian berkata, "Aku bukan harapan kalian." Dan beliau pun

menyebutkan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga beliau

merasa malu kepada Tuhannya karena kesalahan ira). Dalam riwayat

Hisyam disebutkan, * y;'i;; 6 i.: Jt:b i*j @o" ia menyebutkan

permintaan kepada Tuhannya mengenai apa yang beliau tidak

mempunyai pengetahuan tentang itu). Sedangkan dalam riwayat

Syaiban disebutkan dengan redaksi, !t'Jt3-t' (Permintaan kepada

Allah). Selain itu, dalam riwayat Ma'bad bin Hilal disebutkan seperti

jawaban Adam, namun dengan berkata: tb W.'oJbt"6?5 Q.UC Uf,

\r:F (Dan sesungguhnya aku mempunyai suatu doa yang aht

doakannya dengannya atas kaumku). Dalam hadits Ibnu Abbas juga

disebutkan, LS* lsti 'H|):& (Ia lantas berkata, "Itu bukan

wewenangku. ") Dalam hadits Abu Hurairah disebutk*, l?lbpt ;1.

,/\'ti'Jj1l-jti lsesunggvhnya alu telah berdoa dengan satu doa

yang dapat menenggelamkan penduduk bumi).

Disimpulkan dari riwayat ini dan riwayat pertama, bahwa

beliau beralasan dengan dua hal, yaitu:

l. Karena Allah melarangnya meminta sesuatu yang beliau tidak

mempunyai pengetahuan tentangnya, sehingga beliau khawatir

bahwa syafaatnya untuk mereka termasuk itu.

2. Beliau mempunyai satu doa yang pasti dikabulkan, dan beliau

telah menggunakannya untuk penduduk bumi, sehingga beliau

khawatir bila memohon tidak akan dikabulkan.

Seorang pensyaratr berkata, "Allah telah menjanjikan Nuh
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untuk menyelamatkannya dan keluarganya. lalu ketika anaknya

tenggelam, Nuh menyebutkan kepada Tuhannya tentang janji-Nya

maka dikatakan kepadanya, 'Yang dimaksud dengan 'keluargamu'

adalah yang beriman dan beramal shalih, sehingga anakmu tidak

termasuk mereka, maka janganlah engkau meminta sesuatu yang tidak

engkau ketahui."

Catatan:

l. Dalam hadits Hudzaifatr yang disertai hadits Abu Hurairatr

tidak mencantumkan Nuh. Dalam kisatr Adam disebutkan,

c.t*.\f.\ A\\$\y gergilah tralian kepada anak lbrahim).

Dalam hadits Ibnu Umar juga tidak disebutkan. Yang dapat

dijadikan sebagai pegangan adalatr dmi para hartrh (penghafal

hadits).

2. Abu Hamid Al Ghazali dalam Kasyf Uum Al Akhirah berkat4

"Jarak masa antara mereka mendatangi Adarn hingga

mendatangi Nuh adalatr seribu tahun. Demikian juga jarak

antara setiap nabi ke nabi lainnya hingga kepada Nabi kita

SAW." Mengenai pendapat ini saya belum menemukan

asalnya. Dalam kitab ini banyak sekali hadits-hadits yang tidak

ada asalnya.

At;}t$i gemuilah lbrahim). Dalam riwayat Imam Muslim

disebutkan,r*]? ilrr 6-i#1 e$t '4l}.\,:ii'{.q (Akan tetapi, temuilah

Ibrahim yang Allah jadiknn sebagai kelusih). Sementara dalam

riwayat Ma'bad bin Hilal disebutkan, iior ;$ '4 etlyjf -: "#"

(Akan tetapi, kalian hendalotya menemui lbrahim, dialah kekasih

Allah).

'e-Jir} (Lalu mereka mendatangi lbrahim). Dalam riwayat

Imam Muslim disebutkan dengan redaksi, et;\of$ ltatu mereka
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mendatangi lbrahim). Abu Hurairatr menambahkan dalam haditsnya,

;!-:3,;14'{:tye ,*\\i fi n 4;;'i b,Uui ,:e,ttu-l'ifi
(Mereka kemudian berleata, "Wahai lbrahim, engknu adalah nabi

Allah dan kekasihnya dari antara penduduk bumi. Pergi dan

memintalah syafaat dari Tuhanmu untuk kami.") setelah itu
disebutkan perkataan dan jawaban seperti yang terdapat pada kisah

Adam, hanya saja beliau mengatakan, ,76ri3',i* Uk '& i pon

alat telah berdusta dengan tiga kedustaan)lala dia menyebutkannya.

'^-1+, i3;".pua 'r5 ,:JW (Ia kemudian berkata, "Aht

bukan harapan l<nlian." Dan ia pun menyebutkan kesalahannya).

Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya, 'rL e,i4 vAi 4r
t-Xa (ang telah dilalarkannya, sehingga karenanya dia malu l<epada

Tuhannya). Dalam hadits Abu Bakar disebutkan , q* 6ti'S gu

bukan kewenangan,tu). Syaiban menambatrkan dalam iwayatny4 :dji

y*i.J {-ii:,31t J:ii uie'€.J5'd;i,'i'j\,'& it graitu

perlrataannya, "Sesungguhnya aleu sabit," perkntaannya,

"Sebenarnya patung yang besar itu yang melakukanflya," dan

perkataannya kepada istrerinya, " Beritahukanlah kepadanya bahwa

aku ini saudaramu.'")

Selain itu, dalam riwayat Abu Nadhrah dari Abu Sa'id

disebutkan, t;:$i * \,& I' J:*i'Jti ."ti.:€',tX U.:i; $t,i*
i' t', ,f VrF 6 Il U.ry W Qa kemudian berknta, "sesungguhnya

Alru telah berdusta sebanyak tiga kali." Rasulullah SAW bersabda,

"Tidak ada satu pun dusta kecuali apa yang menyelisihi agama

Atlah.') Dalam riwayat Hudzaifatr disebutkan, t-"J1 rllti'--tla'. 15

"rri 
,ttir-rr]? * 1eU, bukanlah orang yang berhak untuk itu,

sesungguhnya aku hanyalah seorang kekasih yang berada di
b el a lcangny a b el aknng).
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Penulis At-Tahrir berkata, "Itu adalah kalimat yang

diungkapkan sebagai bentuk kerendahan hati, yakni aku tidak berada

di derajat itu. Makna lain yang terbayang olehku, bahwa keutamaan

yang dianugerahkan kepadaku itu melalui perantaraan Jibril, karena

itu temuilatr Musa yang pematr diajak berbicara oleh Allah secara

langsung tanpa perantara."

Pengulang an lafazh rr ti gi b e I akang) mengi syaratkan kepada

Nabi kita sAw, karena beliau pemah melihat dan mendengar tanpa

perantara. Seolah-oleh beliau berkata, "Aku di belakang Musa yang

mana dia juga di belakang Muhammad."

Al Baidhawi berkata, "Yang benar, ketiga kalimat itu

merupakan perkataan diplomatis, namun karena berbentuk

kebohongan, maka beliau menyangkannya sehingga menganggap

dirinya kecil yang tidak mungkin memintakan syafaat. Karena dia

orang yang sangat mengenal Allah dan sangat dekat kedudukannya

kepada-Nya. Oleh sebab itu, rasa takutnya kepada Allah lebih besar

lagi."

ii,r iii gil' ,?i tiy (Temuilah Musa yang pernah diajak

berbicara oleh Altah). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, ',#i

e i tiy (Apan tetapi, temuilah Musa) dengan tambatran, irltf1 irUZii

(Dan Altah telah memberinya Taurat). Sedangkan dalam riwayat

Ma'bad bin Hilal disebutkan , lr'€ 
';rt A*'6.1b'#j (Akan tetapi,

knlian hendalcnya menemui Musa yang pernah diajak berbicara oleh

Attah secara langsung). Selain itu, dalam riwayat Al Ismaili

disebutkan , t,if,j'^;liiiir;t$ hr eri+( (* (Seorang hamba yang Allah

berikan Taurat kepadanya, dan berbicara langsung kepadanya).

Hammam menambahkan dalam riwayatnya, V fli (Dan didekatkan

kepada-Nya di waktu ia munajat kepada Allah). Dalam riwayat

Khudzaifah pun disebutkan, ,;:i jtV*l(Pergilah kalian menuju

Musa).
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Siti (Merekn kemudian mendatangi Musa). Dalam riwayat

Imam Muslim disebutkan dengan redaksi, i'ti! ,eibig Were*n

kemudian mendatangi Musa, maka dia pun berkata). Sedangkan

dalam hadits Abu Hurairah disebutkan, ,yt J'*J,{Ul etl'U,:iti'Fi
J'g-:tr ,/6, rrb ,r*tt 46/;hr gi5 (Kemudian mereka berkata,

"Wahai Musa, engkau Rasul Allah, Allah telah melebihkanmu dari

manusia lain dengan risalah-Nya dan kalam-Nya. Mintaknnlah

syafaat untuk kami.") Setelah itu Musa menyebutkan perkataan dan

jawaban seperti yang dikemukakan Adam, namun dia menyebutkan,

W);'ti il (jJ 'e 
&(Sesungguhnya aku telah membunuh satu jiwa

yang aht tidak diperintahkan untuk membunuhnya).

iU6'tlJ,J:fr @io kemudian berkata, "Alat bukan harapan

knlian.") Imam Muslim menarnbatrkan dalam riwayatnya, '^{t+t f i$

|;Ur ,FUVI rlt (to kemudian menyebutkan kesalahan yang telah

dilahtl<nnnya, yaitu membunuh jiwa). Dalam riwayat Al Ismaili

disebutkan,*ts # (Sehingga dia pun malu kepada Tuhannya).

Sementara dalam riwayat Tsabit yang diriwayatkan oleh Sa'id bin

Manshur disebutkan, ,# e#r C.$-b, ,f kt l'& ,il
(Sesungguhnya alu telah membunuh suatu jiwa bul<an karena dia

membunuh jiwa lain. Jika hari ini aht diampuni, maka itu sudah

cukup bagiht).Dalam hadits Abu Hurairah juga disebutkan, 'ji jt

#, 
'\i 

t Lk ls"rungguhnya aku telah membunuh iiwa yang aku

tidak diperintahkan untuk membunuhnya). Setelah itu ia menyebutkan

redaksi seperti yang terdapat dalam kisah Adam.

,k tit (Temuilah.Isa). Imam Muslim menarnbahkan dalam

riwayatnya, L-;l?i nr iii (Ruh yang ditiupkan dari Allah dan yang

diciptaknn dengan kalimat-Nya). Dalam riwayat Hisyam disebutkan,

lJj:)t&ti;iilr ri (hamba Allah, Rasul-Nya, yang diciptakan
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dengan kalimat-Nya dan dengan tiupan rwh dari-Nya). Sementara

dalam hadits Abu Bakar disebutkaru 4t ,f;\ii ' 1i b/- ag 'rty

jFlr (Karena sesungguhnya dia dapat menyembuhkan orang buta

dan berpenyakit sopak serta menghidupkan kembali yang telah mati).

'r-ftfu (Lalu merela mendatangi Isa). Dalam riwayat Imam

Muslim disebutkan, f,' ,. L', -j =:f:fi ,* ttiti (Mereka kemudian

menemui Isa, lalu dia pun berkata, "Alat bukan harapan lulian.')
Sementara dalam hadits Abu Hurairah disebutkan, 'e:i ,;4 6- =0ip
J g t,* 4, d +6' '':ki ,+ tt\i €-; ,)tavil it;?i :, J*;
\*'i;6 jl"; l1 ,e\.: dl(Mere*a kemudian berkata, "Wahai fsa,

englrau adalah utusan Allah, kalimat-Nya yang disampaikan-Nya

kepada Maryam, dan dengan tiupan nth dari-Nya, engkau telah

berbicara lrepada manusia lcetika masih dalam buaian, maka mintalah

syafaat lrepada Tuhanmu untuk kami, tidaklcah englwu melihat apa

yang sedang kita alami?')- Setelah itu disebutkan perkataan dan

jawaban seperti yang terdapat dalam kisah Adam, hanya saja tidak
menyebutkan dosa. Namun dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadits

Abu Nadhratr dari Abu Sa'id disebutk*, it 9\i|H'.t+ ;i
(Sesungguhnya alcu telah disembah selain Allah)" Dalam riwayat

Ahmad dan An-Nasa'i dari hadits Ibnu Abbas disebutkan, 'a':-*i $t

1' lii b q\(sesungguhnya alu telah dijaditran Tuhan selain Allah).

Sedangkan dalam hadits Tsabit yang diriwayatkan oleh Sa'id bin
Manshur juga disebutkan serupa itu dengan tambatran, iCt d fi-o,
\Ff Uika hari ini alat diampuni, malaitu sudah culaq bagih).

?Ls,Ji 4t "c'?tet 6'i'* ui;j;t *v h, 4:" t:t7;,i glt
(Temuilah Muhammad SAW- Karena dia telah diampuni dosanya

yang telah lalu dan akan datang). Dalam riwayat Imam Muslim
disebutkan dengan redaksi, '-J';ii|tJ!> (Seorang hamba yang telah
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diampuni). Tsabit menambahkan dalam riwayatnya, #i}r4 (Dart

dosanya). Sedangkan dalam riwayat Hisyam disebutkan dengan

redaksi, Lj ltr 'ji peUah telah mengampuninya). Dalam riwayat

Mu'tamir disebutkan, L-ii *'A i t:r:t*i7 rAU Jtffuy
(Pergilah lcalian kepada orang yang hari ini telah diampuni, yang

tidak ada dosa padanya).

Selain itu, dalam riwayat Tsabit juga disebutkan, i #t';e
,p ,o7r e 6 ,)b 'riri-if,ll * e i :ol eL6 ,ts i f!:1 ,1ir'fr
ti;u;ir 'fr- (Penutup para nabi yang kini telah hadir. Bagaimana

menurut kalian bila ada barang di dalam sebuah wadah yang telah

ditutup, apakah bisa dikeluarkan dari wadah itu sebelum dibuka

penutupnya?). Dalam riwayat Sa'id bin Manshur dari jalur ini juga

disebutkan, ';:-li'J:;i,i3l Jl tt',,.|,; (Mereka kemudian kembali

lrepada Adam, lalu Adam pun berkata, "Bagaimana menurut kalian.")

Sementara dalam hadits Abu Bakar disebutkan , i: ;* Crrful r#t

""J\i'^:r'#1'F 
,;::i ihl ,1Si (Akan tetapi, pergitah tralian kepada

penghulu anak Adam, karena sesungguhnya dialah yang pertama kali
diriwayatkan dari bumi).

Iyadh berkata, "Para ulama berbeda pendapat mengenai

pe,nakwilan firman Allah Al Fath ayat 2, 6,t qtb ?td *u U';;a.

fG lSupaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosa yang

telah lalu dan yang aknn datang). Salah satu pendapat menyebutkan,

'Yaitu yang telah berlalu sebelum kenabian, sedangkan yang

kemudian adalah dipeliharanya dari dosa'. Ada juga yang

mengatakan, yaifu yang terjadi karena kelengahan atau penakwilan.

Ada pula yang mengatakan, yang telatr lalu adalatr dosa Adam,

sedangkan yang akan datang adalah dosa umatnya. Ada yang

mengatakan, maknanya adalah beliau diampuni dan tidak dihukum

walaupun ada dosa. Bahkan ada yang mengatakan selain itu."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang sesuai dengan ini adalah yang

keempat. Disimpulkan dari perkataan Isa mengenai Nabi kita SAW

dan dari perkataan Musa sebelumny u, ,). ,{'ott ,f k t3'& ,il
,# irltr (Sesungguhnya aku telah membunuh suatu iiwa bukan

karena membunuh jiwa lainnya, dan jika hari ini aku diampuni maka

itu cukup bagiku). Padahal Allah telah mengampuninya berdasarkan

nash Al Qur'an. Perbedaannya adalah antara yang pernah terjadi

kesalahan padanya dan yang sama sekali tidak pernah terjadi

kesalahan padanya. Walaupun Musa AS telah diampuni, kekhawatiran

akan hukuman tidak hilang darinya, dan dia menganggap dirinya tidak

layak meminta syafaat. tni berbeda dengan Nabi kita SAW' Isa

berdalih bahwa beliaulah yang berhak memberikan syafaat, karena

dosa beliau telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan

datang. Artinya, Allah mengabarkan, bahwa beliau tidak akan

dihukum karena dosa apa pun kalaupun terjadi dosa dari beliau'

,ii4 (Maka mereka pun datang kepadaku). Dalam riwayat

An-Nadhr bin Anas dari ayahnya disebutkan, * lO' .p it} etn
i#\i os ,lJ.iJ 6-,Jut ,*;E\y ,brft'lt'p #t "p|"e.a Q;,la S;t
#.'e r'#t it:;- * Jr ;ii'& o$"bl tu t;:g o'iiu. uiE i5

(Nabiyullah SAW menceritakan kepadala4 beliau bersabda, "Sungguh

kettka alat tengah berdiri menanti umatku menyeberangi jembatan,

tibaliba Isa datang lalu berknta, 'Wahai Muhammad, ini para nabi

datang kepadamu meminta agar engkau berdoa kepada Allah supaya

memisahlran himpunan umat-umat ini ke mana pun yang dikehendaki-

Nya karena derita yang mendera merekn'.') Riwayat ini

menunjukkan kedudukan Nabi SAW saat itu, dan bahwa ini yang

disarikan dari perkataan semua manusia yang dikumpulkan saat

dibentangkannya jembatan itu, setelah terjatuhnya orang-orang kafir

ke dalam neraka. Selain itu, Isa AS yang berbicara kepada Nabi SAW

untuk meny.rmpaikan bahwa para nabi semuanya memintakan itu

kepada beliau.
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At-Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan dari hadits Ubai bin
Ka'ab tentang diturunkannya Al Qur'an dengan tujuh huruf, di

dalamnya disebutkan, t e,;.\,F',pt *A\*i- tl.z3.6 blii
i}U-.lr (Dan yang ketiga aku tangguhkan untuk suatu hari ketika

manusia memerluknnku, bahkan lbrahim l,S). Dalam riwayat Ma'bad

bin Hilal disebutkan, l ui ,1st ,i'i,6 
":iq 

(Mereka kemudian

datang kepadaku, lalu aku berl<nta, "Aht berhakuntuk itu, aht berhak

untuk itu.') Sementara dalam riwayat Uqbah bin Amir yang

diriwayatkan oleh Ibnu Al Mubarak dalam kitab Az-Zuftd disebutkan

tambahan, bi W y-l*1 ,#7't';$ ,:?iii ,).ii,' iiii (Latu Attah

mengizinkanla4 maka alat pun berdiri. Setelah itu merebaklah aroma

dari tempat dudukku aroma paling wangi yang pernah dicium oleh

manusia).

Di samping itu, dalam hadits Salman bin Abu Bakar bin Abu

Syaibalr disebutkan ltr g-l 6ll *,1.1'U t;-,oi'tfl fi;,i qtC-

l.;i ,*';; ri 6fi qi 7flr rjl e *t ,?u vt'?:"is 6 U *i ,ei
,; r;J iJ.dt,$-- e u'$t S"j'! .|*b u1 ,J:fi 6, jtu, U5,,
(Merekn kemudian mendatangi Muhammad, lalu berkata, "Wahai

Nabiyullah, engkaulah yang Allah telah membuka dan menutup

denganmu, mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan

datang. Hari ini engkau datang dalam keadaan aman, dan engkau

telah melihat apa yang kami alami, maka mintakanlah syafaat untuk

lrami kepada Tuhan kami." Beliau lalu bersabda, "Alat beserta

kalian." Maka manusia pun bergerak hingga mencapai pintu surga).

Dalam riwayat Mu'tamir pun disebu tkan, Sri LJi ,:J:t-j} (Beliau

lremudian bersabda, "Aku berhak untuk itu.")

l;tr-,,6 (Lalu aku meminta izin). Dalarn riwayat Hisyam

disebutkan dengan redaksi, itri;,| ,P',Yb (Maka alat pun bertolak

hingga aku meminta izin).
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,*i *A (Kepada Tuhanku). Hammam menambahkan dalam

riwayatnya, C, oi:$ 9)$ e (Ke tempat-Nya, lalu aku pun diizinkan).

Iyadh berkata, "Maksudnya, diizinkan memberi syafaat."

Pendapat ini ditanggapi, bahwa secara tekstual, permohonan

izirnya yang pertama dan pemberian izin itu adalah untuk memasuki

tempat itu, yaitu surga. Sementara penyandaran kepada Allah adalah

sebagai bentuk penyandaran penghormatan, seperti halnya firman

Allah dalam surah Yuunus ayat 25, p>tl-Jr f fl.tb:J-j-?trj (Allah

menyeru [manusial ke Darussalam) menurut pendapat yang

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan As-Salaam ini adalah nama

Allah (Yang Maha Sejahtera). Ada pendapat yang menyebutkan,

bahwa hikmah berpindahnya Nabi SAW dari tempatnya semula ke

Darussalaam adalah, karena bumi tempat penghimpunan itu
merupakan tempat dihadapkannya manusia dan diperiksa amal

perbuatannya, sehingga merupakan tempat yang menakutkan dan

memilukan, sedangkan tempat pemberi syafaat berada di tempat yang

mulia. Oleh karena itu, dalam berdoa dianjurkan menempati tempat

yang mulia, karena berdoa di tempat seperti itu lebih dekat untuk

dikabulkan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebelumnya telah dikemukakan

pada sebagian jalurnya, bahwa di antara yang diminta oleh manusia

saat itu adalatr meminta dibukakannya surga. Dalam kitab Shahih

Muslim disebutkan bahwa beliaulah yang pertama kali meminta

dibukakannya pintu surga. Dalam riwayat Ali bin Zaid dari Anas yang

diriwayatkan At-Tirmidzi disebutkan,,i\i|,qi4tsb ia, q6.'zib "iri
rlrar ',, ?U,o'*it d,o'# ."ia| ,1,:i6y;6 u @k" kemudian

memegang bundaran pintu surga, lalu mengetulcnya, Iantas dikatakan,

"Siapa ini?" Aku pun menjawab, "Muhammad." Maka mereka

membukakan untukku dan menyambutlaL lalu alu pun bersunglar

sujud). Sementara dalam riwayat Tsabit dari Anas yang diriwayatkan

Imam Muslim disebutkan, A'-tl u.,J'ury .i:Ai ,)i6 V ,|1e,lrifi
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i p *$.ijf i 'oi 
ltotu penjaganya berkata, "siapa?" Aht pun

menjawab, "Muhammad." Ia berkata, "Denganmu alat diperintahlan

agar aku tidak membukakan untuk seorang pun sebelummu.')

Imam Muslim juga meriwayatkan dari riwayat Al Mukhtar bin
Fultul, dari Anas secara marfu', i-3iit q$.Liji Jii rl pan adalah

manusia pertama yang mengetuk pintu surga). Dalam riwayat

Qatadatr dari Anas disebutkan, ,|i6 etit u ,ir6 ,:aif,-6-&ljir./ri di
) .er. L+V ,ii! ."L:ei (Aku mendatangi pintu surga, lalu aku

meminta dibukakan, kemudian dikataknn, "Siapa ini?" Alat pun

menjawab, "Muhammad." Lalu dikatalan, "Selamat datang

Muhammad. ") Sementara dalam hadits Salman disebutkan, z!r':'irll

?ii rP'i'C:4 lr:ai ,,5:t* vb fi:J6 ,+4, L.rt ?t u ej qdt
'J'ol# 2:jr'!-l C !i"l.j ,1'nt; ;,:. (Betrau kemudian memegang

bundaran pintu surga yang terbuat dari emas, lalu mengetuk

pintunya. Setelah itu dikataknn, "Siapa ini?" Beliau pun menjowab,

"Muhammad." Malca pintu tersebut dibukakan untuk beliau hingga

beliau berdiri di hadapan Allah. Beliau lcemudian meminta izin di
dalam sujud, maka beliau pun diizinkan). Dalam hadits Abu Bakar

Ash-shiddiq disebutkan, Lj'o'iy,lSp'l.f.t,l,--b 4?i {lttrrt kemudian

mendatangi Tuhannya, lalu Dia berkata, "Berikanlah izin

kepadanya.'")

,rJ'i'*;ii'A-f, $r1 (Ketika aht melihat-Nya, alat langsung

bersimpuh sujud kepada-Nya). Dalam riwayat Abu Bakar disebutkan,

ilti6 gb ,tilt'.r; Ciit (Kemudian alat datang ke bawah Arsy

lalu bersunghtr sujud kepada Tuhanlat). Sedangkan dalam riwayat

Ibnu Hibban dari jalur Tsauban dari Anas disebutkan , llnqllt'i j'r.J}

4 ;r;1. Sril-1tot" Tuhan menampakkan diri kepadanya, padahal

sebelumnya tidak pernah menampakkan kepada sesuatu pun). Dan
dalam hadits hadits Ubai bin Ka'ab yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la
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secara marfu'disebutkan, "j ,& Wrrpt|:t;*'i i.Jll6 ,i*J:?nt qV
# 4, '-b7- lr-rH;-r1 plUan mengenallcan Diri-Nya kepadaku,

maka alru pun bersujud kepada-Nya dengan sujud yang dengannya

Dia meridhaiku. Kemudian aht memuji-Nya dengan pujian yang

dengannya Dia meridhailat).

ii,r rlr3 U C,-i (Maka Dia membiarlranku selama yang

dikehendaki Allah). Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya,

e:J--t- of (htuk membiarkanla). Demikian redaksi juga yang

disebutkan dalam riwayat Hisyam. Sementara dalam hadits Ubadah

bin Ash-Shamit disebutkan, 'i tfrb t:rzt ''i'o)? i;U-l: $$ lXeti*a

aku melihat Tuhanku, maka aku pun bersungkur sujud bersyukur

kepada-Nya). Dalam riwayat Ma'bad bin Hilal pula disebutk*, '? jlii
ti;'i 'it'j ,;a6,-lr '$a'0:r;16.ori qia ]/ii ) 'r,t;i .i,4ti J3-iti- ,;.
(Aku kemudian berdiri di hadapan-Nya, lalu Allah mengilhamiku

pujian-pujian yang aku tidak dapat mengemukakannya sekarang,

lantas alat pun memuji-Nya dengan pujian-pujian itu, kemudian alat

bersunglar sujud kepada-Nya). Dalam hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq

disebutkan ,zili :i r:*r;, ;i'S* *l'M (Jibril kemudian menuju

kepada-Nya, lalu beliau bersujud selama sekitar satu Jum'at).

iil ''l)"*:y,s-l lLji "J 6"*"dian dikatakan kepadaku,

"Anglcatlah kepalamu.') Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan,

'J:$ ti-::J*5 (Lalu dikatakan, "Yl/ahai Muhammad. ") Demikian

redaksi yang dicantumkan dalam mayoritas riwayat. Sementara dalam

riwayat An-Nadhr bin Anas disebutkan, C ciit'ol ,fib S1?s ;:i6
'cs ',lr'g-; 'r\'J'J-{t r-:;) (Lalu Allah mewahyukan kepada Jibril,

"Pergilah kepada Muhammad, lalu katalcan kepadanya, 'Angkntlah

kepalamu'.') Berdasarkan riwayat ini, maka maknanya adalah Allah

mengatakan kepadaku melalui lisan Jibril.
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'!-;J'gi;;ri'6{J.,i-,yr'drlt'Jri (Mintalah niscaya engkau diberi,

lratalrnnlah niscaya akan didengar, dan mintalah syafaat niscaya

englrau diizinkan memberi syafaat). Dalam riwayat Imam Muslim
disebutkan tanpa huruf wawu, dan pada mayoritas riwayat tidak

disebutkan redaksi, E'"'-j S-$ lXaoteanlah niscaya aftan didengar).

Sementara dalam riwayat Abu Bakar disebutkan, jt P $$ ,:r;itg:j
eii* ti r:*r:,7 i; (Kemudian beliau mengangkat kepalanya, lalu

l@til(n beliau melihat lrepada Tuhannya, beliau bersunglatr sujud

sekitar selama satu Jum'ar). Dalam hadits Salman pun disebutkan,
",*i i\rj ,:1ti'gf;;,i ,U; ,Fi |&?: e\r.,1*,1[ ,,.srd (Latu Ailah

berseru, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, dan mintalah

niscaya engkau diberi, mintalcanlah sydaat niscaya engkau dizinkan

memberi syafaat, dan berdoalah niscaya engkau dikabullan).

,#-#ri::!t;;6 g',., 9\6 1uo*" aku mengangtrat

lrepalalcu, lalu aleu memuji Tuhanht dengan pujian yang Dia ajarkan

lrepadala). Dalam riwayat Hispm disebutkan dengan redaksi, #-
(Yang Dia mengajarkannya kepadaka). Sedangkan dalam riwayat

Tsabit disebutkan dengan redaksi, i:r;&;-li 1F1;6li Wr'o:r;&;-"t !tu,
€#;.'tJl q-(Dengan pujian-pujian yang tidak pernah seorang pun

memuji-Nya dengan itu sebelumnya, dan tidak seorang pun memuji-

Nya dengan itu setelahlar). Selain itu, dalam hadits Salman

disebutkan , Aj):Ar b 9\ _g,l.-il 
r; t i3r t )ii$1 :6,',y'i fu 'a!ri

(Lalu Allah membukakan sanjungan, pujian dan pemuliaan yang tidak
pernah dibukakan kepada seorang manusia pun untubtya).

Nabi SAW diilhami dengan pujian sebelum dan setelatr

sujudnya. Di dalam riwayat ini juga disebutkaru 6 9* y e'o$:t
p.i#- (Dan pada setiap tempat ada pujian tersendiri yang sesuai).

Riwayat lain yang mungkin bisa menafsirkan sebagiannya saja adalah,

riwayat An-Nasa'i yang disebutkan dalam kitab Mushannaf
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Abdurrazzaq dan Mu jam Ath-Thabarani dari hadits Hudzaifah secara

marfu', '$tr'ci-iai;!5 ,J'ljlii .'rb) u- ,,)d a)) J;r e !6' iid
;iw'r',53q,:ai1'cl..s'S-$- u.'!*3,4s,y a*lti'*i.n" e.

,llrl 'qqrli* r i$t;* (Manusia dihimpun di satu dataran,

lalu dikatakan, "Wahai Muhammad." Aht pun menyahul "Labbaik

wa sa'daik (Aku penuhi panggilan-Mu dan Aku menghormati-Mu),

segala kebaikan berada di tangan-Mu, siapa yang mendapat petunjuk

adalah yang Engkau beri petunjuk, dan hamba-Mu berada di tangan-

Mu, dengan-Mu dan kepada-Mu. Maha Suci dan Maha Tinggi

Engkau, Maha Suci Engkau, tidak ada tempat berlindung dan tidak

pula tempat menyelamatkan diri dari-Mu kecuali kepada-Mu.")

Ab&tnazzaq menambahkan, S,;it ",1')',!Jt^', , (Maha Suci

Engkau Tuhan Baitullah).Itulah maksud firman-Nya dalam surah Al

Israa' ayat 79, tit-j,.; f6'*)tr);i-'ol u,3 (Mudah-mudahan Rabb-

mu mengangkat knmu ke tempat yang terpuji).

Ibnu Mandatr dalam kitab Al Iman berkata, "Telah disepakati

bahwa hadits ini shahih, baik dari segi sanad dan para periwayatnya

yang tepercaya."

'eJ'i f (Kemuann alru meminta izin syafaar). Dalam riwayat

Ma'bad bin Hilal disebutkan , \F4l \F4l €i'e3 ,Si6 gm kemudian

berlrata, "Wahai Tuhanku, umatlan, umatlan, umatku.") sedangkan

dalam hadits Abu Hurairah juga disebutkan redaksi serupa.

o, ,lt,!t:b J,iti) (Lalu ditentukanlah batasan untukku). Maksudnya,

dijelaskan kepadaku batasan setiap termin syafaat tempat aku berhenti

sehingga aku tidak melewatinya, seperti Allah berfirman, "Aku

mengizinkanmu memberi syafaat bagi orang yang melepaskan diri

dari jamaah, kemudian bagi yang meninggalkan shalat, lalu bagi yang

minum khamer, lantas bagi yang berzina, dan seterusnya." Demikian

pendapat yang dikemukakan oleh Ath-Thaibi.
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Sedangftan konteks riwayat tersebut menunjukkan, bahwa

maksudnya adalah mengutamakan urutan orang-orang yang

dikeluarkan dari neraka berdasarkan amal shalih mereka, seperti yang

disebutkan dalam riwayat Ahmad dari Yahya Al Qaththan, dari Sa'id

bin Abi Arubah, dari Qatadah pada hadits ini juga yang nanti akan

saya jelaskan di bagian akhir penjelasan hadits ini. Juga seperti yang

telah dikemukakan dalam riwayat Hisyam dari Qatadah, dari Anas

pada pembahasan tentang keimanan dengan redaksi, '6j ;tit b LH
*alii * e'ti,' it iit I Jrt (,Et<nn keluar dari neraka orang-orang

yang mengucapkan, "Laa ilaaha illallaah", meskipun di dalam

hatinya terdapat keimanan walaupun hanya seberat gandum).

Sementara dalam riwayat Tsabit yang diriwayatkan Ahmad

disebutkan, les JW *,j i,3 '6Lfi ,:f:;{i di ,ft ,r't|ti ,i';li
(Aht kemudian berknta, "Wahai Tuhanla4 umatht, umatku." Makn

Allah berfirman, "Keluarkanlah orang yang di dalam hatinya ada

keimanan walau hanya seberat gandum.') setelatr itu disebutkan

redaksi serupa seperti yang telah dikemukakan tadi, dan dia

menyebutk ^, g'si'J6 $"Urat dzarrah), kemudian, )S?'U *!ry
(Seberat biji sawi), namun tidak menyebutkan sisa haditsnya. Dalam

jalur An-Nadhr bin Anas disebutkan, f-t Y b'eil'oi n;i e"*i
ti, ll 66'+ iil t A eb \:'ti ,:6 ,riteri rir-Jit',*Lis (Latu aku

diizinkan memberi syafaat kepada umatku, yaitu mengeluarkan satu

orang dari setiap sembilan puluh sembilan. Alat masih terus bolak-

balik kepada Tuhanku hingga tidaklah alat berdiri di suatu tempat

berdiri kecuali aku memberi syafaat). Dalam hadits Salman

disebutkan , P j ,l;t'j ,b b f.- iW * e os 'n ,F e'g
3j-U"ir i' fi' U.Li lS? g (Lalu beliau memberi syafaat kepada

setiap orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan seberat biji
gandum, kemudian seberat butiran gandum, lalu seberat biji sawi.

Dan itulah tempat yang terpuji).
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Penjelasan sekilas tentang masalah ini telah diisyaratkan dalam

penjelasan hadits ketigabelas, dan nanti akan dipaparkan pada

penjelasan hadits bab berikutnya.

)gt 
'rH'&fl|i 6"*udian mengeluarknn mereka dari

neraka). Ad-Dawudi berkata, "Tampaknya, periwayat hadits ini
mengurutkan suatu susunan yang tidak sesuai aslinya. Hal ini karena

di awal hadits disebutkan syafaat berupa keringanan dari beratnya

kondisi di tempat penghimpunan, dan di bagian akhimya disebutkan

syafaat untuk meriwayatkan dari neraka. Artinya, itu te{adi setelah

berpindah dari tempat penghimpunan, setelah melewati jembatan, dan

setelah jatuhnya orang yang jatuh ke dalam neraka saat meniti
jembatan tersebut, setelah itu barulah ada syafaat untuk mengeluarkan

dari neraka. lni adalah suatu kejanggalan."

Iyadh menjawabnya yang kemudian diikuti oleh An-Nawawi

dan lainnya, bahwa disebutkan dalam hadits Hudzaifah yang

digabungkan dengan hadits Abu Hurairah, setelah redaksi, ,t:i;J oti$

r ta;;- lrftst ,r* lu,*i g"jti'uo1i ;"i{t ,;bri:Jt e',st ,:i ot:i:, '?W

9?S 'i5J\i'r;5 ,\qi (Lalu mereka mendatangi Muhammad, maka

beliau pun berdiri, dan beliau diberi izin -yalcni 
untuk memberi

syafaat- dan dikirimlmnlah amanat don rahim, lalu keduanya berdiri
di samping jembatan, di sebelah kanan dan kirinya, lantas golongan

pertama kalian lewat seperti kilat).Iyadh berkata, "Dengan demikian,

tersambunglah urutan redaksinya, karena syafaat yang menjadi

andalan manusia saat itu adalah terlepas dari kesulitan di padang

mahsyar, kemudian syafaat untuk keluar dari neraka. Dalam hadits

Abu Hurairah 
-yakni 

yang disebutkan pada pada bab setelahnya,

setelah menyebutkan tentang penghimpunan- disebutkan perintah

bagi setiap umat untuk mengikuti apa yang mereka sembah, lalu

tampaklah perbedaan orang-orang munafik dari orang-orang beriman,

kemudian datanglah syafaat setelah dibentangkannya jembatan dan

dilalui. Jadi, perintah agar setiap umat mengikuti apa yang
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disembahnya adalah ketetapan pertama dan pembebasan dan kesulitan

di tempat penghimpunan. Dengan demikian, redaksi semua hadits ini
telah dipadukan dan maknanya telatr diurutkan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tampaknya, sebagian periwayat

hafal apa yang tidak dihafal oleh yang lain. Penjelasan sisanya akan

dipaparkan dalam penjelasan hadits bab berikutnya, ymg di dalamnya

disebutkan, blbJt d.+ ,;i,b:!t j!' '#-x }. jt;t{,?
ld' ,# ";i:.t3i 

*6 il\:'i* ,y..erel',t g\i,t:;i;'q>s (sampai

datang seorang pria yang tidak dapat berjalan kecuali dengan

merangkak, sementara di kedua sisi jembatan terdapat anjing-anjing

yang diperintahkan untuk menarik setiap orang yang diperintahkan

untuk ditarik, maka ada yang tercabik-cabik namun selamat, dan ada

juga yang terpelanting ke dalam nerakn).

Dari sini tampak batrwa Nabi SAW adalatr manusia pertama

kali yang meminta syafaat agar diberi keputusan pada manusia,

sedangkan syafaat untuk mengeluarkan mereka yang terjatuh ke

dalamnya dari neraka adalah setelah itu. Sebelumnya, telah disebutkan

secara jelas dalam redaksi hadits Ibnu Umar yang merupakan

ringkasan dari redaksi hadits panjang yang dikemukakan oleh Anas

dan Abu Hurairah. Sementara itu dalam pembahasan tentang zakat

telah dikemukakan dari jalur Hamzah bin Abdillah bin Umar, dari

ayahnya dengan redaksi, if q, .9'slii;'.r 'O-rlt & rF fs,ri}Jr ir1

'b:6-,;; ,# ,F d. H.'# q:aL. j a*,"ji+rttv:tru.i?
'& #t $i ar;t;- r:;:jZ;r;'& lrr q- y.":fi ,lqt iit{.(Sesungguhnya

matahari mendekat hingga keringat pun mencapai pertengahan

telinga. Ketika mereka dalam keadaan demikian, mereka meminta

tolong kepada Adam, lalu Musa, lantas Muhammad, maka beliau pun

memberikan syafaat agar diberikan keputusan bagi manusia. Setelah

itu beliau berjalan hingga memegang gantungan lingknran pintu

(surga), saat itulah Allah menempatkan beliau di tempat yang terpuji,

yang dipuji oleh semua yang dikumpulknn).
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Dalam hadits Ubai bin Ka'ab yang diriwayatkan Abu Ya'la
disebutkan , e4l'fr "j,lr<,1 O d.Lt:l"j ,,* Wr,*}- r*'li'st ;
01fi & et*'d.'e$ ii \t:-bt p 1r"*udian aku memuji-

Nya dengan pujian yang dengannya Dia ridha kepada-Ku, lalu aku

diizinkan berbicara, lantas umatht berjalan meniti jembatan yang

telah dibentangkan di atas permukaan Jahanam, lalu mereka pun

melintas). Sedangkan dalam hadits Ibnu Abbas dari riwayat Abdullatr

bin Al Harits yang diriwayatkan Ahmad disebutkan , V-,lhr?ii,)

*q,!"*|qj U,Ji6ecgi rJ'€bt'oi'r-.i t,'J7;i (Latu Auah Azza

wa Jalla berfirman, "Wahai Muhammad, apa yang engkau ingin AIat

perbuat terhadap umatmu?" Alfli pun menjawab, "Wahai Tuhanla4

segerakanlah pemeril<saan mereka.') Selain itu, dalam riwayat dari

Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la
disebutkan, bLfi-biir lri( 69 ,;a7-tic;-"dXrr l,lii & ,q 6i ,ii6
Ult'.tf; ii ,lX s:st: l* (Aku kemudian berkata, "Alan berhak untuk

itu, sampai Allah mengizinlan bagi siapa yang dikehendaki dan

diridhai-Nya. Dan ketika Allah menghendaki untuk menyelesailran

dari makhluk-Nya, seorang penyeru berseru, 'Mana Muhammad dan

umatnya'?").

Nanti, akan dikemukakan penjelasan tentang kejadian di
padang mahsyar sebelum dibentangkannya jembatan bersamaan

dengan penjelasan hadits pada bab berikutnya.

Ath-Thaibi menanggapi pandangan kejanggalan tadi dengan

cara lain, dia berkata, "Kemungkinan yang dimaksud dengan neraka

itu adalah penatranan dan kesulitan yang dialami oleh mereka yang

berada di padang mahsyar, yaitu didekatkannya matahari ke kepala

mereka, derita mereka karena panasnya hingga mereka

ditenggelamkan oleh keringat. Yang dimaksud dengan keluar dari

neraka adalah mereka selamat dari situasi tersebut."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah kemungkinan yang jauh,
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kecuali bila dikatakan ada dua pengeluaran, salah satunya disebutkan

pada hadits bab ini dengan pebedaan jalur periwayatanny4 dan yang

dimaksud itu memang penyelamatan dari kesulitan di padang

matrsyar. Sedang yang kedua disebutkan pada hadits bab berikutnya,

dan redaksi di dalamnya menyebutkal, i' 4')i (* g-'o'g "i ,JFi

(Lalu AHah berfirman, "Barangsiapa menyembah sesuatu, maka

hendalcnya mengikutinya') adalah terjadi setelah keluar dari padang

mahsyar, jembatan dibentangkan, dan izin untuk menitinya. Jadi,

pengeluaran yang kedua adalah bagr yang jatuh ke dalam neraka saat

meniti jembatan, dengan demikian kemungkinan itu menjadi sesuai.

Saya juga telah mengisyaratkan kemungkinan ini dalam penjelasan

hadits tentang keringat pada "bab firman Allah, Tidakkah orang-orang

itu yakin, batrwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan".

Al Qurthubi menjawab tentang pokok kejanggalan tadi, batrwa

disebutkan di akhir hadits Abu Zur'ah dari Abu Hurairah, setelah

sabdabeliau, s4l s4l ,:q36-,ii6 6n kemudian berkata, "wahai

Tuhanht, umatlat, umatht.') Setelatr itu dikatak ar.,',H :'t,"'l b'F' i

itii li {" aq t utajrt i,ibo!-li vqir (Masuktrantah dari

umatlu melalui pintu sebelah kanan di antara pintu-pintu surga, yaitu

orang-orang yang tidak diperiksa dan tidak diadzab). Ini

menunjukkan bahwa Nabi SAW meminta syafaat untuk mempercepat

pemeriksaan. Sebab, setelatr beliau diizinkan untuk memasukkan

orang-orang yang tidak diperiksa maka ini mengindikasikan

penangguhan pemeriksairn orang-oftmg yang akan diperiksa. Dalam

hadits tentang sangkakala yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la

disebutkan, .iqJit o,{rU-&ir, ft e,# ,abvuJlt €lei',+tS-l;i6
e!,i, J?i,j i'il Air: ,&'oivu.:ri.; 

'hr S:Fi Qqtu kemudian berteata,

"Wahai Tuhanht, Engkau telah menianjikan syafaat kepadala4 maka

izinlrnnlah aku memberi syafaat bagi ahli surga agar mereka masuk

surga." Malca Allah berfrman, "Aht telah memberiknn izii syafaat

lrepadamu untuk mereka, dan Aht mengizinkan mereka untuk masuk

FATITUL BAARI - 7I7



surga.")

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini mengesankan bahwa

ditampakkannya amal perbuatan, timbangan dan penebaran lembar

cataan amal terjadi di tempat tersebut, kemudian penyeru berkata,

"Setiap umat hendaknya mengikuti apa yang disembahnya." Lalu
berjatuhanlah orang-orang kafir ke dalam neraka, kemudian

dipisahkan antara orang-orang yang beriman dari orang-orang

munafik dengan ujian sujud saat disingkapkannya betis, lantas

diizinkan jembatan dibentang agar dilalui. Setelah itu cahaya orang-

orang munafik pun padam, sehingga mereka berjatuhan ke dalam

neraka, sementara orang-orang beriman dapat meniti jembatan

tersebut hingga mencapai surga. Di antara orang-orang yang

bermaksiat ada yang jatuh, dan sebagian yang selamat diberhentikan

di atas jembatan untuk menyelesaikan balasan kezhaliman di antara

mereka, kemudian mereka masuk surga. Hal ini akan dipaparkan

dalam hadits bab berikutnya.

Saya telah mengkaji Tafsir Yahya bin Salam Al Bashari

-tingkatan 
Yazid bin Harun, yang dinilai dhaif oleh Ad-Daraquthni,

dinilai shaduq oleh Abu Hatim A-Razi, dan dinilai meragukan oleh

Abu Zur'ah, sementara Ibnu Adi menyatakan batrwa haditsnya boleh

ditulis walaupun dia periwayat yang lemalr-, di dalam tafsimya, dia

menukil dari Al Kalbi, ia berkata, "Setelah ahli surga masuk ke dalam

surga dan ahli neraka masuk ke dalam neraka, tersisalah serombongan

di antara rombongan-rombongan terakhir ahli surga setelah orang-

orang beriman keluar dari jembatan dengan amal mereka, lalu salah

satu rombongan di antara rombongan-rombongan ahli neraka berkata

setelah mereka dilalap neraka sedemikian rupa, 'Kini telah dihukum
atas keraguan dan pendustaan yang bercokol pada hati kami, lantas

apakah tauhid kalian tidak berguna bagi kalian?'

Saat itulatr mereka berteriak menyeru Tuhan mereka hingga

ahli surga mendengar mereka, maka mereka pun menemui Adam.

Setelah itu dikemukakan redaksi hadits yang menyebutkan bahwa
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mereka mendatangi para nabi satu demi satu hingga Muhammad

SAW. L,alu beliau pun pergr kepada Tuhan yang Maha Mulia. Beliau

kemudian bersimpuh sujud dihadapan-Nya sampai diperintahkan

untuk mengangkat kepalanya. Allah lalu bertanya kepada beliau, 'Apa

yang engkau kehendaki? 
-sementara 

Dia lebih mengetahui itu-.
Beliau pun menjawab, 'Wahai Tuhanku, ada sejumlah manusia dari

antara para hamba-Mu yang memang melakukan dosa-dosa tapi

mereka tidak mempersekutukan Engkau, dan Engkau Maha

Mengetatrui mereka, lalu mereka dicela oleh para ahli syirik karena

mereka beribadah kepada-Mu'. Allah berfirman, 'Demi kemuliaan-

Ku, pasti Aku keluarkan mereka'. Saat itu mereka telah terbakar, lalu

disiramkanlatr air kepada mereka hingga tumbuh kembali seperti

semula. Selanjutnya mereka masuk surga, lalu mereka disebut

jahannaminyytn. Akibatny4 manusia dari awal hingga akhir merasa

iri akan hal itu. Itulah maksud firman-Nya dalam surah Al Israa' ayat

l), $\-iii Jtii'O:)3J-j;i'oi r;,-O (Mudah-mud.ahan Tuhanmu

menganglrat lcamu lre tempat yang terpuji)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika ini akurat, maka

kejanggalannya itu dapat dihindari, namun sayangnya Al Kalbi dinilai

lemah. Selain itu dia tidak menyandarkannya, kemudian juga

menyelisihi hadits-hadits shahih yang menyatakan bahwa permohonan

orang-orang beriman kepada para nabi satu demi satu adalatr terjadi di

padang matrsyar, sebelum orang-orang beriman masuk surga.

Sebagian ahli bid'ah dari kalangan Murji'ah berpedoman

dengan kemungkinan tersebut untuk menyatakan bahwa ahli tauhid

(orang-orang yang mengesakan Allah) sama sekali tidak masuk

neraka. Sedangkan keterangan yang menyebutkan batrwa maksud

neraka menggosongkan mereka adalah batrwa mereka terkena

panasnya Oukan memasukinya), dan yang dimaksud dengan keluar

dari neraka semuanya diartikan batrwa mereka keluar dari kesulitan di

padang Matrsyar. Pandangan ini adalatr sangat tidak benar. Dalil

terkuat yang menunjukkan ketidakbenaran pandangan ini adalatr
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hadits yang telah disebutkan pada pembahasan tentan zakat dat'r hadits

Abu Hurairah mengenai kisah orang yang menolak mengeluarkan

zakat,dengan redaksi Imam Muslim, ,l q" & ,S\i\ ,!.19b ;,;2 6

e W?i taq Wuftj:y u€ v'i\i l? L",q *. *,A, i\ o,& s1.

tb Ht A_6i'.V "; qqt ,y.,H;- ,*,'d|',* t)ra o,k ig-

)6t 
jl(Tidaklah seorang pemilik unta yang tidak menunaikan halcnya

[zakatnyal kecuali pada Hari Kiamat nanti dia akan dicampakkan di
dataran luas lalu diinjak-injak oleh sebanyak unta yang pernah

dimilikinya dan dikunyang oleh mulut mereka pada suatu hari yang

lamanya lima puluh ribu tahun, sampai para hamba diberi keputusan.

Kemudian dia akan melihat jalannya, apakah ke surga ataukah ke

neraka).

Redaksi hadits ini cukup panjang, dan di dalamnya disebutkan
juga tentang pemilik emas, perak, sapi dan domba. Ini menunjukkan
bahwa ada sejumlah orang yang dikehendaki Allah dari kalangan

orang-orang yang bermaksiat untuk disiksa dengan neraka sebagai

tambahan kesulitan di padang Mahsyar. Tentang sebab

dikeluarkannya sisa-sisa golongan ahli tauhid dari neraka seperti yang

telah dikemukakan, bahwa orang-orang kafir mengatakan kepada

mereka, "{Jcapan kalian, 'laa ilaaha illallaah (tidak ada sesembahan

kecuali Allah)', tidak berguna bagi kalian. Buktinya, kalian sekarang

bersama kami." Maka Allah murka kepada mereka, lalu mengeluarkan

ahli tauhid dari neraka. Ini di antara yang menyanggah pandangan

para ahli bid'ah tadi, dan akan saya paparkan pada penjelasan hadits

bab berikutnya.

1tu;rlr ji $.'6t e'^y t:rq$ eli \:ii j (Kemudian atat kembali,

lalu bersimpuh sujud seperti itu untuk ketiga atau keempat kalinya).

Dalam riwayat Hisyam disebutkan, ia\1 j ,tt iir7i6 fs niill:a
iit-,6 $6 (Kemudian alru tetapkan suatu batasan pada mereka, lalu

aku masukkan mereka ke dalam surga. Kemudian aku kembali untuk
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kedua kalinya, lalu meminta izin) hingga beliau bersabda, ',-{'';i'lf i
'q'ti ; tirilUtii rifu ri; (Kemudian aku tetapkan suatu batasan

pada mereka untuk ketiga kalinya, lalu aku memasukkan mereka ke

dalam surga, kemudian aku kembali). Demikian redaksi yang

disebutkan dalam mayoritas riwayat.

Imam Ahmad meriwayatkan hadits dari Sa'id bin Abi Arubah,

dari Qatadah dengan redaksi, '* U\l.rg.6 ,lqjf-,Jiii tiljlt 
":ii'j

berkata, "Wahai Tuhanku, tidak ada lagi yang tersisa kecuali yang

ditahan oleh Al Qur'an.') tanpa keraguan dalam redaksinya, bahkan

dipastikan batrwa ucapannya adalah "keempat kalinya". Sedangkan

dalam riwayat Ma'bad bin Hilal dari Anas disebutkan, bahwa Al
Hasan menceritakan kepada Ma'bad setelah redaksi, 4tlt ij6 gaU

aku berdiri untuk keempat kalinya), di dalamnya disebutkan firman

Allah kepada beliau, Ui u!,i *l (ttu bukan hahnu), dan bahwa Allatt

mengeluarkan dari neraka orang-orang yang mengucapkan laa ilaaha

illallaah walaupun tidak melakukan kebaikan sedikit pun.

Berdasarkan hal ini" maka maksud sabda beliau, ii;ji' 'r+
(Ditahan oleh Al Qur'an) adalah orang-orang kalir dan sebagian atrli

maksiat (yakni mukmin yang bermaksiat) yang dinyatakan di dalam

Al Qur'an bahwa mereka kekal di neraka, kemudian atrli maksiat

keluar dalam genggaman Allah, sementara omng-orang kafir tetap di
neraka. Jadi, yang dimaksud kekal bagi atrli maksiat tersebut adalah

tetap di neraka setelah keluarnya orang-orang yang mendahului

mereka.

,;iU' up (Sampai tidak ada lagi yang tersisa). Dalam riwayat

Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, ug.6 (Tidak ada lagt yang

tersisa). Sedangkan dalam riwayat Hisyam setelatr kata, l-i6t (ketiga)

disebutkan redaksi, ijil q]t T 6a*poi aht lcembali,lalu bertwta).
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3;j;rir *,b 't"Ji ,:i ti', * J'i-'arui oG 5.iiii' 'r.+ u 11.

(Kecuali orang yang ditahan oleh Al Qur'an. Qatadah berkata

tentang hal ini, "Mal<sudnya, divonis kekal.") Pulr* riwayat

Hammam disebutkan dengan re,Jaksi, ,Je *i,r( .liiir 
"r+ 

U 1\

3iJJr (Kecuali yang ditahan oleh Al Qur'an. Mal<sudnya, ditetapkan

kekal baginya). Demikian redaksi yang disebutkannya tanpa

menjelaskan siapa yang mengatakan, *j|si (Mal<sudnya,

ditetapkan).

Tampak dari riwayat Abu Awanah, bahwa Qatadah adalah

salah seorang periwayat yang meriwayatkannya. Sementara dalam

riwayat Hisyam dan Sa'id disebutkan , 'Q F ft tr,tt e '? 
O :S'jii

':;iirir * *'t1ii7, 1,1*" kemudian berkata, "Tidak ada lagi yang

tersisa di neral<a kecuali yang ditahan oleh Al Qur'an dan ditetapkan

kekal baginya. ") sedangkan dalam riwayat Sa'id yang. diriwayatkan

Imam Muslim tidak mencantumkan redaksi, 3$Jt a)b 't-z 1j (Dan

ditetapkan kekal baginya). Riwayat Hisyam yang diriwayatkan lmam

Muslim juga seperti yang saya sebutk* d?r. riwayat Hammam.

Dengan demikian jelaslah bahwa redaksi, 'r$lt #b'v-+2j (Dan

ditetapkan kekal bagtnya\ dalam riwayat Hisyam adalah sisipan yang

marfu', karena dalam riwayat Abu Awanah dinyatakan b,ahwa itu dari

perkataan Qatadah yang menafsirkan sabda beliau, .rTr-ilt '1*'r;

(Yang ditahan oleh Al Qur'an). Maksudnya, orang yang dikabarkan

Al Qur'an bahwa ia kekal di dalam neraka.

Dalam riwayat Hisyam, setelah redaksi, 'ri,tj' 9;'1+2j lOrn

ditetaplran t@kal baginya) disebutkan , \t i|t-Oi 6il ifit iWSt iLj
(hulah tempat terpuji yang telah dijanjikan Alr! lepgda beliau\-

Sementara dalam riwayat Syaibah disebutkan, ,it.iriiir 'a+ irll.
tl'jLri 6A'8r',isi- oi ;* iSai .i:iilt * *j (Kecuati orans yans
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ditahan oleh Al Qur'an, yqng msna ia berkata, "Ditetapkan kekal

baginya." Dan juga berkata, "Mudah-mudahan Tuhan-mu

mengangknt kamu ke tempat yang terpuji.") Selain itu, dalam riwayat

Sa'id yang diriwayatkan Ahmad setelah redaksi, ii;j,ir '^*;J )l
(Kecuali yang ditahan oleh Al Qur'an) disebutkan , ';.;1 l,l;i i,S'6

g os t ii,r lt air t'Jts ,i )6t 
'u LH i,Sa p: * ht A* dt oi ,r't:,r;

?PLi6 ;Jt',y * (Ia berkata: Lalu Anas bin Malik menceritakan

kepada kami, bahwa Nabi SAW bersabda, "Lalu keluarlah dari
neraka orang-orang yang mengucapkan, 'Laa ilaaha illallaah dan di
dalam hatinya ada kebaikan seberat gandum.")

Inilah redaksi yang dipisahkan oleh Hisyam dari haditsnya.

Redaksinya telah dikemukakan secara tersendiri pada pembahasan

tentang keimanan. Juga, dalam riwayat Ma'bad bin Hilal, setelah

penyebutan riwayat dari Anas, yaitu riwayatnya dari Al Hasan Al
Bashri dari Anas, dia menyebutkan redaksi, ,"li',$i ,J'jU ,*rt)t iii'j
i ou.s A ,d. ,t'/j' ht if it r Jti W.d liif (Kemudian aku berdiri

keempat kalinya, lalu aku berkata, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku

[memberi syafaatJ bagi orang-orang yang mengucapkan, 'Laa ilaaha
illallaah'." Maka Alloh berfirman kepadaku, "Itu bukan halcrnu.")

Setelah itu disebutkan sisa redaksi haditsnya tentang dikeluarkannya

mereka.

Sebagian ahli bid'ah berpedoman dengan ini dalam

menyatakan, bahwa ahli maksiat tidak akan keluar dari neraka, dan
juga berdasarkan firman Allah dalam surah Al Jinn ayat 23, ue-,;- nt
tl-.i r-;1 GrJ.e';+')LJ'i "o$'i y, r: hr lDon barangsiapa yang

mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya baginyalah
neraka Jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya).

Menjawab hal ini, ahlus sunnah mengatakan bahwa ayat ini berkenaan

dengan orang-orang kafir, dan kalaupun ini dianggap bersifat lebih
umum dari itu, maka telah ada pengkhususan ahli tauhid yang
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dikeluarkan. Kemungkinan sebutan kekal (selama-lamanya) ini adalatr

bagi yang tidak berlaku padanya syafaatnya mereka yang memberi

syafaat, sehingga mereka keluar dalam genggaman Dzat Yang Paling

Pemurah di antara para pemurah, seperti keterangan yang akan

dipaparkan dalam penjelasan hadits bab berikutnya. Jadi,

keabadiannya itu terbatas.

Iyadh berkata, "Hadits ini adalatr dalil bagi yang menganggap

bahwa para nabi juga bisa bersalah."

Setelah itu dia menjawab, bahwa hal itu bertentangan dengan

status keterpeliharaan mereka dari kekufuran setelah diangkat menjadi

nabi, menurut pendapat yang shahih,juga keterpeliharaan mereka dari

itu sebelum diangkat menjadi nabi. Demikian juga pendapat mengenai

keterpeliharaan mereka dari dosa-dosa besar. Kemudian tentang dosa-

dosa kecil maka disertakan dengan keterpeliharaan dari dosa-dosa

besar. Seperti itu juga pendapat mengenai setiap hal yang menodai

perkataan yang disampaikan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai terpeliharanya

perbuatan. Sebagian mereka menyatakan bahwa perbuatan para nabi

terpelihara, bahkan terpelihara dari lupa. Sementara jumhur

menyatakan bahwa para nabi juga bisa lupa, namun tidak terjadi

secara terus-menerus.

Mereka juga berbeda mengenai hal-hal kecil selain itu.

Sebagian aliran rasionalis berpendapat, bahwa para nabi terpelihara

secara mutlak. Mereka menakwilkan hadits-hadits dan ayat-ayat yang

menyebutkan itu dengan berbagai penakwilan, di antaranya yang

dilakukan oleh para nabi bisa berdasarkan penakwilan mereka sendiri,

atau karena lupa, atau karena diizinkan, namun mereka tetap merasa

takut tidak sesuai dengan kedudukan mereka. Oleh karena itu, mereka

tidak dihukum atau pun dicela.

Iyadh berkata, "Ini adalatr pandangan yang paling kuat, dan ini
bukan madzhab Mu'tazilah walaupun mereka juga mengatakan bahwa
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para nabi terpelihara secara mutlak, karena landasan utama mereka
dalam hal ini adalah pengkafiran karena melakukan dosa secara

mutlak, sementara nabi tidak mungkin melakukan kekufuran.
Landasan kami bahwa umat seorang nabi diperintahkan untuk
mengikuti perbuatannya, sehingga bila seorang nabi boleh berbuat
maksiat, maka perintah dan larangan berlaku sekaligus untuk satu
perkara. Ini tidak benar."

Selanjutnya Iyadh berkata, "Semua yang disebutkan dalam
hadits bab ini tidak keluar dari apa yang kami katakan, sebab Adam
makan buah pohon yang terlarang karena lupa, Nuh meminta agar
anaknya diselamatkan adalah karena penakwilan darinya, perkataan

Ibrahim hanya berupa ungkapan diplomatis dengan maksud untuk
kebaikan, dan pria yang dibunuh oleh Musa adalah orang kafir. Hal ini
seperti yang telah dipaparkan sebelumnya."

Pelaiaran vang dapat diambil:

1. Hadits ini menunjukkan dibolehkannya menyandangkan
"marah" kepada Allah, dan maksudnya adalah menampakkan
balasan-Nya kepada ahli maksiat serta segala huru hara yang
dilihat oleh mereka di padang Mahsyar yang tidak pemah
te{adi sebelumnya. Demikian pendapat yang dinyatakan oleh
An-Nawawi. Yang lain mengatakan, bahwa yang dimaksud
dengan kemarahan adalah kelazimannya, yaitu kehendak untuk
menyampaikan keburukan kepada sebagian. perkataan Adam
dan yang setelahnya, # * * (Dirilat, diriku, diriku),

maksudnya adalah diriku ini yang lebih layak untuk diberi
syafaat.

2. Hadits ini menunjukkan keutamaan Muhammad SAW atas
semua manusia, karena para rasul, para nabi dan para malaikat
lebih utama daripada selain mereka. Dan keutamaan beliau
atas mereka tampak di tempat ini.
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3.

Al Qurthubi berkata, "Kalaupun tidak keterangan itu dan

hanya ada keterangan yang membedakan antara yang

mengatakan, r# ,s,*.ri @irtlcu, dirilat) dan yang mengatakan,

il ,$l @matku, umatlat\,maka itu saja sudah cukup."

Hadits ini menunjukkan keutamaan para nabi yang disebutkan

di dalam hadits ini atas para nabi lainnya yang tidak

disebutkan, karena kelayakan mereka dengan peristiwa besar

itu dibanding yang lain. Ada yang mengatakan, bahwa mereka

disebutkan secara khusus karena kelebihan-kelebihan lainnya

yang dimiliki mereka yang tidak terkait dengan keutamaan ini,
yaitu: Karena Adam sebagai bapaknya semua manusia; Nuh

sebagai bapak manusia kedua; Ibrahim, karena adanya perintah

untuk mengikuti agama beliau; Musa merupakan yang paling

banyak para nabi yang menjadi pengikutnya; Isa merupakan

manusia yang paling berhak terhadap Nabi kita Muhammad

SAW. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadits

shahih. Kemungkinan juga mereka disebutkan secara khusus

karena mereka adalah para nabi yang menetapkan syariat yang

diberlakukan dari sejak masa mereka hingga setelah mereka.

Orang yang memohon sesuafu dari pembesar, walaupun

permintaan itu diajukan di hadapannya, maka dilakukan

dengan menyebutkan sifat-sifat terbaik dan kelebihan-

kelebihan termulia pada diri yang dimintai, agar hal itu lebih

dapat menj adikan permohonannya dikabulkan.

Apabila yang diminta tidak dapat memberikan apa yang

diminta, maka hendaknya menyampaikan alasan yang dapat

diterima, lalu menunjukkan kepada orang lain yang

dianggapnya lebih layak untuk memenuhi permintaan itu.

Karena orang yang menunjull<an kepada suatu kebaikan

seperti orang yang melakukannya.

Menyampaikan pujian kepada orang yang ditunjukkan dengan

4.

5.

6.
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7.

sifat-sifat yang menunjukkan kekhususannya, dan hendaknya
bisa menerima bila ternyata dia tidak dapat memenuhi

Penggunaan zharf makan (keterangan tempat) untuk
menunjukkan waktu, berdasarkan lafazh,'5a U, karena ti
adalah adalah zharf makan,lalu digunakan pada posisi zharf
zaman (keterangan waktu), karena artinya, "Aku tidak berada

di tempat itu." Demikian pendapat yang dikemukakan oleh
sebagian imam, namun pendapat ini perlu ditinjau lebih jauh,

karena ini sebenarnya zharf makan yang diposisikan pada

posisinya sendiri, tapi itu secara abstrak, bukan secara riil.
Namun demikian bisa diartikan secara riil berdasarkan

keterangan bahwa Nabi SAW langsung mengajukan
permohonan setelah diizinkan masuk surga. Menurut
penafsiran yang menyatakan bahwa al maqaam al mahmuud
(tempat yang terpuji) adalah duduk di atas 'Arsy, maka
pengertian tadi bisa diterima.

Mengamalkan yang umum sebelum mengkaji yang khusus. Ini
disimpulkan dari kisah Nuh yang meminta keselamatan

anaknya. Kisah ini juga dijadikan alasan oleh orang yang
berpendapat sebaliknya.

Pada Hari Kiamat manusia akan disertai oleh kondisi mereka
sewaktu di dunia, seperti bertawassul kepada Allah melalui
para nabi dalam memenuhi kebutuhan mereka. yurg
mendorong mereka melakukan itu adalah ilham pada mereka.

Mereka saling mengisyaratkan dan menyepakati satu hal yang
dikehendaki.

Mereka dibuat lupa terhadap apa yang pernah mereka ketahui
sewaktu di dunia, karena di antara mereka yang meminta
bantuan kepada para nabi terdapat orang-orang yang pemah
mendengar hadits ini. Namun demikian tidak seorang pun dari
mereka yang ingat bahwa kedudukan tersebut diberikan secara

8.

9.

10.

11.
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khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab seandainya

mereka ingat akan hal itu, tentulah mereka sejak semula akan

langsung meminta kepada beliau, dan tidak perlu mendatangi

nabi demi nabi. Kemungkinan Allah membuat mereka lupa

akan hal itu untuk suatu hikmah yang telah ditetapkan-Nya,

yaitu untuk menampakkan keutamaan Nabi kita SAW, seperti

yang telah dipaparkan tadi.

Kedelapan belas, hadits Imran bin Hushain. Penjelasan

tentang hal ini telah dikemukakan pada hadits kesebelas bab ini.

Kesembilan belas, hadits Anas mengenai kisah Ummu

Haritsah. Pada hadits kelima telah dikemukakan dari jalur lainnya,

dari Humaid, dari Anas.

€+i ,-,"P qAi gati busur seseorang kalian). Penjelasan

tentang hal ini telah dipaparkan, dan di dalamnya disebutkan , 'oi'ii

,f\\\ ;t"'rih rgi' fi :u.'ai11 lseandainya seorang wanita di

antara para wanita ahli surga melihat ke bumi).

r4:j,. J €r;Lb\- 1N*"oyo akan menerangi apa yang ada di

antara keduanya). Dalam riwayat Sa'id bin Amir Al Jumahi yang

diriwayatkan Al Bazzar disebutkan dengan redaksi, ,.?j\i ,-b UF

;ittu.lL-.lr i:;p 4i lUenampakkan diri ke bumi niscaya akan

sirnalah cahaya matahari dan bulan).

t-LLt-;1#.tr"c.yj3 (Dan aromanya akan memenuhi apa yang

ada di antara keduanya). Maksudnya, aroma wanginya. Dalam hadits

Sa'id bin Amir disebutkan, b gl ,f\\i o# lNx"aya bumi akan

dipenuhi dengan aroma knsturi). Sedangkan Dalam hadits Abu Sa'id

yang diriwayatkan oleh Ahmad dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban

disebutkan , ?ji-Jltt 9ft'#.6;*4 W ri'i itibP (Dan sungguh

mutiara terendah yang ada padanya pasti akan menerangi apa yang

ada di antara Timur dan Barat).
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tii*-!') (Dan sungguh cadarnya). Di dalam haditsnya

ditafsirkan dengan ]u+tir (kerudung). Penafsiran ini berasal dari

Qutaibah. Al Ismaili meriwayatkannya dari jalur lainnya, dari Ismail

bin Ja'far tanpa redaksi penafsiran ini.

Al Azhari berkata, "LLif $ adalah lr-+i' (kerudung).

Digunakan juga sebagai sebutan untuk pelayan."

Yang dimaksud di sini adalah yang pertama. Dalam riwayat

Ath-Thabarani disebutkan, r{r-ii * VAi (Dan sungguh mahkotanya

di atas kepalanya). Abu Ubaid Al Harawi mengemukakan bahwa

',-;*ir adalah 'ftr;4t,yaitu apa yang dikenakan di atas kepalanya.

Al Azhari berkata, "Yaitu seperti balutan yang dibalutkan

wanita memutari kepalanya, dan seperti sorban yang dibalutkan laki-

laki pada kepalanya, lalu ujungnya diulurkan ke wajahnya hingga

sedikit di bawah dagunya."

Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah kain yang biasa

dikenakan wanita yang ukurannya lebih kecil daripada sorban. Dalam

hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Ibnu Abi Ad-Dunya disebutkan,

i: ,q /* lg*'ilJr b *rdt',y W *'".:"Ut ,SISS qi+i *'ii l:

#r(Seandainya dia mengeluarkan kerudungnya, niscaya karena

keindahannya, matahari akan menjadi seperti sumbu yang tidak

bersinar. Seandainya dia memperlihatkan wajahnya, niscaya

keindahanya akan menyinari apa yang ada di antara langit dan bumi.

Dan seandainya dia memperlihatkan telapak tangannya, niscaya para

makhluk akan terfitnah oleh keindahannya).

Kedua puluft, hadits Abu Hurairah dari jalur Al A'raj darinya.

)6t'u i:.tk ierl rt 8'i' iri p[t (Tidak seorans pun masuk

surga, kecuali ditampakkan kepadanya tempat duduknya di neraka).
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Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang shahih dai
jalur lainnya, dari Abu Hurairah, bahwa itu terjadi ketika {iajukan
pertanyaan di dalam kubur, di dalam hadits inidisebutk*, +i'ULrt
iirr llr-ii u Styi,'iivl,Wt H )6t,fr (Lalu dibukakan padanya

satu celah dari neraka, kemudian dia melihat kepadanya, lalu

dikatakan kepadanya, "Lihatlah apa yang Allah telah melindungimu

darinya.") Dalam hadits Anas yang telah dikemukakan di akhir

pembahasan tentang jenazahdisebutkan, 1l-3t ',H'!$6 ;t'Sz:i lSu!

(Lalu dikatakan, "Lihatlah kepada tempat dudukku di neraka. "). Abu

Daud menambahkan dalam riwayatnya, ?N'ir3i,16r; oiS 
"l*.tS

?)-;*',W (Ini rumahmu yang ada di neraka, alcnn tetapi Allah

memeliharamu dan merahmatizz). Selain itu, dalam hadits Abu Sa'id

disebutkan, {r}t';t'; UF 
'.ril 

ili (Ini al<nn meniadi tempat

tinggalmu seandainya engkau l*fu, terhadap Tuhanmu).

t:S,J stt'N.;t-i'j (Seandatnya dia berbuat buruk, agar hal itu

menambah kesyukurannya). Maksudnya, seandainya dia melakukan

perbuatan buruk, seperti kufur, maka dia menjadi atrli neraka. 'tt:t';.

r:f, 't, (Agar hal itu menambah kesyularannya). Maksudnya,

kesenangan dan kerelaannya, lalu diungkapkan dengan kelazimarurya,

karena rela akan sesuatu akan disyukuri oleh yang mengalaminya.

Vl 1\ ,PU-lj (Dan tidak seorang pun masuk neraka'). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan mendatrulukan subjek

daripada kata kerj anya.

.1.'ill'F (Seandainya dia berbuat baik). Maksudnya,

seandainya dia melakukan amal baik, yaitu Islam.

'a:;-; *b o,i!(Agar hal itu menjadi penyesalan baginya).

Maksudnya, menjadi tarnbatran siksaan bagnya. Dalam riwayat yang

diriwayatkan Ibnu Majatr dan Ahmad dengan sanad yarrg shahih darr
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Abu Hurairah disebutkan dengan redaksi, :)1r;e 1y *i',y'& 6

d*Nt|yi ofi lrhr-Jrtjc;rif ,6r e JftHtG JF eidak

ada seorang pun dari kalian kecuali dia mempunyai dua tempot

tinggal, yaitu sebuah tempat tinggal di surga dan sebuah tempat

tinggal di neraka. Bila dia meninggal dan masuk neraka, maka ahli

surga mewarisi tempat tinggalnya fyong di surgaJ).,Itulah .rryi
firman Allah dalam surah Al Mu'minuun ayat 10, it'yJtftlJ'e qti

(Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi).

Mengenai firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat74, 'iwSl
',p3\\ Jt'tit'o|Llj ui:.t* 4;nt *\.'.tle)r lOon mereka mengucapkan,

"segala puji bagi Allah yang telah memenuhi ianii-Nya kepada kami

dan telah [memberiJ kepada kami tempat ini"), jumhur berkata,

"Yang dimaksud adalah bumi surga yang merupakan hak ahli neraka

seandainya mereka masuk surga." lni sesuai dengan hadits ini. Ada

juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah bumi dunia, karena

bumi itu menjadi roti lalu mereka memakannya, sebagaimana yang

telah dikemukakan.

Al Qurthubi berkata, "Kemungkinan, menempati tempat di

surga disebut mewarisi karena dilihat dari segi pengkhususan mereka

untuk itu tanpa disertai selain mereka."

Kedua puluh satu,',!*ti\ , /dt '-C,-i'i (siapakah manusia

yang paling berbahagia dengan syafaatmu). Kemungkinan Abu

Hurairah menanyakan ini ketika Nabi SAW setelah beliau

menceritak an, 9/\\ e i\,btb ,i.*t'1ft ot'ttli (Dan aku ingin

menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatlu di akhirat kelak).

Redaksinya dan keterangannya telah dikemukakan di awal

pembahasan tentang doa. Di antara jalur periwayatannya disebutkan

dengan redaksi, €i'C i6it ,y\.eW gyafaatku untuk para pelalnt

dosa besar dari kalangan umatku). Penjelasan tentang hadits bab ini

telah dikemukakan pada bab "Semangat untuk mendapatkan Hadits"
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dalam pembahasan tentang ilmu.

yi E} r4e iirr if iif f jri',, (Orang yang mengucapkan,

'Laa itaaha fttattaatt [tidak a'da'sesembahan kecuati AllahJ', dengan

tulus dari lubuk hatinya\. Maksudnya, barangsiapa mengucapkan itu

karena keinginannya sendiri. Disebutkan juga redaksi serupa dalam

riwayat Ahmad yang dinilu shahih oleh Ibnu Hibban dari jalur

lainnya, dari Abu Hurairatr, dan di dalamnya disebutkan, ',!fr'c;lb'r.i)

'6lrb-:- tAZi it' it iit r i( ;rF &J. e6t ,it'n U.s C 4U- i J"tt

'rjjf,UU*::UU.'^:)| (Sungguh alat telah menduga bahwa engkaulah

yang pertama kali dari umatlu yang menanyakan hal itu. Syafaatku

bagi yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah

dengan tulus, dimana hatinya membenarkan lisannya dan lisannya

membenarkan hatinya).

Yang dimaksud dengan syafaat yang ditanyakan di sini adalah

sebagian dari jenis-jenis syafaat, yaitu yang dikatakan oleh Nabi

SAw, gui)i ',e,i!: o')t + d u :6tbLfi ,'i ,Sr4 .dl il
(Umatla4 umatku. Lalu dikatakan kepadanya, "Keluarkanlah dari
neralra siapa yang di dalam hatinya terdapat keimanan seberat ini.")
Maka manusia yang paling batragia dengan syafaat ini adalah orang

yang keimanannya lebih sempurna daripada itu.

Adapun syafoat uzhma (syafaat terbesar) adalah untuk

meringankan penderitaan di padang Mahsyar. Manusia yang paling

bahagia dengan syafaat ini adalah yang lebih dulu ke surga, yaitu

mereka yang masuk surga tanpa diperiksa, kemudian orang-orang

yang setelah mereka, yaitu yang memasukinya tanpa diadzab setelah

diperiksa terlebih dahulu dan berhak diadzab (namun tidak diadzab),

lalu orang-oftmg yang terkena panasnya neraka namun tidak sampai

jatuh ke dalamnya.

Kesimpulannya, kata 'Jt "l (Yang paling bahagia)

mengisyaratkan perbedaan urutan lebih dulu masuk surga berdasarkan
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kadar keikhlasan mereka. Karena itulah beliau menegaskannya dengan

mangatakan, 4 A (Dari lubuk hatinya). Dengan demikian jelaslah

posisi sabda beliau, SLri (yong paling bahagia), adalah sebagai

pengutamaan. Oleh karena itu pendapat sebagian pensyarah yang

menyatakan bahwa "orang yang paling bahagia" di sini adalah "orang

yang bahagia" karena masing-masing terkait dengan syarat

keikhlasan. Namun menurut kami, walaupun mereka sama-sama

terkait namun derajat mereka dalam hal itu berbeda-beda.

Al Baidhawi berkata, "Kemungkinan yang dimaksud adalah

orang yang tidak mempunyai amal dan berhak mendapat rahmat dan

penyelamatan, karena kebutuhannya terhadap syafa'at lebih besar."

Kedua putuh dua, *it fi iTi ,g 8'1f ;t\ fi Xt **' jl
\;i lS"rgguh aku mengetahui penghuni nerakn yang terakhir keluar

dari neraka dan penghuni surga yang terakhir masuk ke dalam

surga).Iyadh berkata, "Disebutkan juga redaksi serupa di akhir hadits

yang menceritakan orang-orang yang meniti jembatan."

Maksudnya, seperti yang akan dikemukakan di akhir bab

berikutnya. Ia berkata, "Kemungkinan bahwa kedua orang adalah dua

orang, atau dua macam, atau dua jenis, lalu beliau mengungkapkannya

dengan satu yang mewakili banyak karena kesamaan hukum mereka

yang menjadi sebab itu. Kemungkinan juga makna "keluar" di sini
adalah "datang", yaitu melewati jembatan, sehingga maknanya

menjadi sama, baik itu satu orang ataupun lebih."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits yang diriwayatkan Imam

Muslim dari Anas, dari Ibnu Mas'ud menguatkan kemungkinan yang

kedua, 6159 ,;:; i$r ia;.s5;:; *;i'6:; #- * ,yrr:at J,-T" i ti
# dtjJ e;$'\q .j6 e|*ayajje (yang terakhir kati masuk

surga adalah seorang laki-laki, yang terkadang dia berjalan,

terkadang merangkak, dan terkadang juga terkena jilatan api. Setelah

melewatinya dia menoleh kepadanya [nerakal lalu berkata, "Maha
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Suci Tuhan yang telah menyelamatkanku darimu. ").

(* (Dengan merangkak). Dalam riwayat Al A'masy dari

Ibrahim yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan dengan redaksi,

6; i qo rngon merangkak).

-tl-lr ).jiiia:;ijiu1't\1- q.Aii:;ti Ulirr & ^'oy
(Karena sesungguhnya bagimu ganjaran seperti dunia dan sepuluh

lrnli lipatnya -atau sesungguhnya bagimu ganjaran sepuluh kali

dunia-.) Dalam riwayat Al A'masy disebutkan , ist;lt';ki ,'n JtiS

,;4 .l*,'i JrtS '€,;fi-€t:t'rti- ** q{, (Latu dikatakan

kepadanya, "Apakah engkau ingat masa yang telah engkau alami?"

-yalcni dunia-, dia pun meniawab, "Ya." Kemudian dikatakan

kepadanya, "Berangan-anganlah engkau." Maka dia pun berangan-

angan).

\ri"!;*'-3\i ,s4'fUi (Apakah Engkau mengeiekku atau

menertawakanla). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan

redaksi, gr#i llpal<ah Engkau mengejeklat) tanpa keraguan.

Demikian juga dalam riwayat Imam Muslim dari Manshur. lmam

Muslim juga meriwayatkannya dari riwayat Anas, dari Ibnu Mas'ud

dengan redaksi, ti;iujr 
"+;'c-:ii 

erbffl llpakah Engkau

mengolok-oloklat padahal Engknu adalah Tuhan semesta alam?).

Al Maziri berkata, "Ini tampak janggal, dan apabila tertawa di

sini ditafsirkan dengan arti ridha, maka itu tidak tepat, namun karena

biasanya yang mengolok-olok itu menertawakan yang diolok-oloknya,

maka kata itu disebutkan bersamanya. Sedangkan penisbatan

'mengejek' kepada Allah hanya sebagai bentuk kata penimpal

walaupun di sisi lainnya tidak disebutkan kata yang ditimpalnya.

Namun, karena orang itu bersumpah beberapa kali dan

mengingkarinya, maka perbuatannya itu adalah perbuatan orang yang

berolok-olok. Ia mengira firman Allah kepadanya, e_fijrrJiSi
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(Masuklah engkau ke dalam surga), lalu ia bolak balik ke surga

namun tampak olehnya bahwa surga telah penuh, bahwa itu adalah

suatu bentuk ejekan terhadapnya sebagai balasan atas perbuatannya itu
(bersumpah lalu mengingkari beberapa kali)."

Iyadh menukil dari sebagian orang, bahwa huruf alif pada

kalimat, ,* ;:*Si \pakah Engkau mengejekku) adalah sebagai

penafian, sebagaimana 
-menunrt 

salah satu pendapat- y,*q
terdapat dalam firman Allah dalam surah Al A'raaf ayat 155, 1 'iqiri
|LW-lt $i (Apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan

orang-orang yang kurang akal di antara kami). Kemudian Iyadh

berkata, "Itu adalah perkataan orang yang merendahkan diri karena

mengetahui kedudukannya di hadapan Tuhannya dan keluasan

anu geratr-Nya kepadanya. "

Iyadh juga mengatakan, batrwa kemungkinan orang tersebut

mengatakan itu secara spontan karena akalnya sedang terbuai oleh

kegembiraan yang tidak pemah terlintas di benaknya. Hal ini
dikuatkan oleh perkataannya pada sebagia jalur periwayatannya yang

diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa setelah selamat dari neraka,

dia berkata ,'i-,j}i:t',il:r\i'0, t:rti'orlil t u3 il' ,i.w1';,uJ $ungsuh

Allah telah memberilu sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada

seorang pun dari orang-orang yang pertama dan yang terakhir).

Al Qurthubi dalam Al Mu/him berkata, "Banyak penakwilan

tentang ini, dan yang paling mendekati adalah, pendapat yang

menyatakan bahwa orang tersebut terlena dan dikejutkan oleh

kegembiraan sehingga berkata seperti itu."

Ada juga yang mengatakan bahwa dia mengatakan itu karena

takut dibalas atas apa yang dia lakukan sewaktu di dunia, yaitu

meremehkan ketaatan dan melakukan kemaksiatan sebagaimana

perbuatan orang-orang yang mengejek. Seolah-olah dia berkata,

"Apakah Engkau membalasku atas apa yang ada padaku?" Yaitu
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seperti firman-Nya dalam surah At-Taubah ayatTg,iil ln' 'fi (Allah

al<an membalas penghinaan merekn itu) dan firman-Nya dalam suratr

Al Baqarah ayat 15, 'd isitLi-hi gUon akan [membalas] olokan-

ololran mereka). Maksudnya, menerapkan balasan pada mereka atas

penghinaan dan olok-olokan mereka. Perbedaan pendapat tentang

nama orang tersebut akan dikemukakan di akhir penjelasan hadits bab

berikutnya.
tl.'oi',.:.tj c:r-|. s:r ''!* (Tertawa sehingga tampak gigi-gigi

gerahamnya). Dalam riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan, !j! '*a.bi

,!* b Ft-i *v7t, * !, J:*:, ,*o tk ,Jui r|!;b|'e ,jul eW
iai6,p #i;q'opf r 'iri \d'"Fi,1*1r J'6',b',>Cat'q:
j2S lttnu Mas'ud pun tertawa, maka orang-orang berkata, "Apa yang

englrau tertawakan?" Ia menjawab, "Demikianlah yang dilakukan

Rasulullah SAW lcarena tertawanya Tuhan semesta Allah ketika laki-

laki itu mengatakan, 'Apakah engl<au mengolok-olokku?' Lalu Allah

menjawab, 'Aleu tidak mengolok-ololonu, akan tetapi Alat Maha Kuasa

atas apa yang Ahr kehendaki'.')

Al Baidhawi berkata, "Penisbatan tertawa kepada Allah adalah

bentuk kiasan yang bermakna 'ridhd, sedangkan tertawanya Nabi

SAW adalatr dalam arti yang sebenarnya, dan tertawanya Ibnu Mas'ud

adalah karena mengikuti beliau."

U y #, ft 6( ori ,,5&- o'i.: (Kemudian dikntakan, "Itulah

ahli surga yang paling rendah tingkatannya.') Al Karmani berkata,

"Ini bukan kelanjutan perkataan Rasulullah SAW, tapi perkataan

periwayat yang menukil dari satrabat atau dari ahli ilmu selain

satrabat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang mengatakan, iei;- o'&.i po"
dikatal<an) adalatr periwayat hadits sebagaimana yang

diisyaratkannya, sedangftan yang mengatakan isi perkataarulya adala]r
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Nabi SAW, seperti yang disebutkan di permulaan hadits Abu Sa'id

yang diriwayatkan Imam Muslim, *s\t J'* ,y') dy {Jt;;'f ;li
)Jt f (Ahli surga yang paling rendah tingkatannya adalah seorang

laki-laki yang Allah palingkan wajahnya dari neraka). Dalam

riwayatnya yang lain dari hadits Al Mughirah disebutkan, bahwa

Musa AS menanyakan hal itu kepada Tuhannya. Sementara dalam

riwayat Imam Muslim, dari jalur Hammam, dari Abu Hurairah, dari

Nabi SAW disebutkan , ,JZS '# ,'i'Jrii-'oi zbit'u'{*i g G'ti

A +:'c*i 6 U ol ,Jr{ ,r#;-i (Serendah-rendahnya tempat duduk

seseorang diantara kalian di surga adalah dikatakan kepadanya,

"Berangan-anganlah engkau." Lalu dia pun berangan-angan dan

berangan-angan, lalu dikatakan, "Sesungguhnya bagimu apa yang

engkau angan-angankan, dan ditambah lagi yang seperti itu.")

Kedua puluh tiga, grfur.))b t-;.i'cJ.i; $ leparult engkau

memberi suatu manfaat kepada Abu ThalibZ). Demikian redaksi yang

disebutkan dalam semua naskah, tanpa mencantumkan jawabannya.

Ini adalah ringkasan dari Imam Bukhari, karena Musaddad

meriwayatkannya secara lengkap di dalam Al Musnad, dan dalam

pembahasan tentang adab telah dikemukakan dari Musa bin Ismail
dari Abu Awanah dengan sanad yang tersebut di sini dengan redaksi,

e ts si t.;., )i b gaa e'$,d,jd .iri'*t6i'*'A o,e u$

)gt'HFli !\'.ir lfarena sesungguhnya dia melindungimu dan

marah untulvnu. Beliau menjawab, "Ya, dia berada di dasar neraka.

Seandainya bukan karena ala4 dia berada di dasar neraka yang
paling bawah.')

Dalam riwayat Al Maqdami dari Abu Awanah yang

diriwayatkan oleh Al Ismaili, kata plLJl disebutkan dengan, z-itUr

(dasar). Penjelasan yang terkait dengan hadits ini telah dikemukakan

pada penjelasan hadits keempat belas bab ini, sedangkan kisah tentang

Abu Thalib telah dipaparkan pada pembahasan tentang diutusnya Nabi
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SAW. Musaddad meriwayatkannya dari jalur lainnya hingga Abdul

Malik bin Umar seperti yang disebutkan.

52. Ash-Shiraath Adalah Titian Jembatan di Atas Jahanam

\-y't i7 $,s;|y,:,,5;:, t- :'6lr Ju : JG i;-;,fj f
J'rJ,rU v 'rjti 

ti"L; 6:i',-l "At G o\:r2i'y i,ltd

v ,rj6 fi?t^:" 't:\ 'A ,4r 4 :a, G o\:j:i.1^ 
' 

ju ..lr

63tii,r i.;; 'ri,s y',?'i-t:;'€Jy:ju ..i,r J'yr *
'; Ct ,|5rt'.t;;- ok'; e 'ry t* 

'X- os u ,i'ri1
qfii ,p &j.'*,glt|';iok u Ct,:;at:'Xok
'3:tit|J*|oif Cr,bt f G?" gfr,s'r;lu
J, J(t 6$ ,t*",$ji ,? 6k tk ,:t4 !rr't';; ,;t'j'-fr
,r'-)W '€$ 6 ,:J'ta ,:oii- C rjhr ; i,r 'riii .;a;
;a?" e y, J';3iC .:&'+ +;ii.f#i .*"ui
y) :*;L''"#i, y;,11, ia:i,:4- U J\l'o';fr, *,
J- ,sJ.:rju tpr'-rit'i.? &l; Yt cgt'-rit )" 

"Yr'*1>\t,i*'r.l *-! ri,{ '* ,9tr,J-tt )?h 6y 'iu ..Ir $",
i;';!t et 4A,;it &,d3\;at|-abi,hr it
;t*oi;triyy:V rt.otla n\t t;tit ;, )H-';
-o3lrs,:,tr ;i ,?nt I ,rl v bf ii5 ie ';, ?;,i-'oi;tri i ,6t
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ol ;Jt ;" h' ??tgfii ttyy.'#;f , ;.,i-'of
'*'.;"5 d}\it i'#; 4efir ;l ;;i /t'u Fu
,V3 &i,Ft,f G#t -g o'H,tV.jiriv'i lr;;ir;

,e"0 tiLL,# i'*, t;- :J'fr )6, ;' *r,V'e
"t)\irJlJ,i'*,i' ;I Jti)i .f, f ft3?u ,a:3ki

-r.'J.:4 .;p Ufili,t ,*j:*jt :J'$ ,i,;, ,;liu'tti tt{-;ii

.aAt,J. ;\4i|;6:a);'x.'J'*- i .lfut,f +i

. t r:'-ai 6 i;i i.t'r;g-i * *,/F,t oi'C;; n'A,i'*
'\ ,:J',-a .1" jy u;'e+"i ;tt,,F ,l,''* ,rLt,[. Jti-)i
'$u-,t'oi;.ty: it,, h' e.;7uK*,iy ,*jy':
tf ii,r j t, J'&- t44tt ,si, t\r; ,Ht 76 JL.'^f..i5 ,;?
t'olt',*,:) "t ;)i ,i* i .H, *\i"*, ,J'-fr'"i {.-*-
,# i'a3 s1- :J'4 .:1.,*i t1 ?:rr u.t G-:il;i s;? ,{y
o-t ;::i 4 i!* tiV ,;t;;, ,F iU- Jti)i :,!,it ei
,'i'Jtr-'"; ,H )k'u * ,'i &q y;6$ ,ra, )'rr3,su.

+t U t-x, :d i';i,'d.ttri *;F &, # .tk'u #
.a

.yil fJ, ylli b:Stu;rs;; lie
6573. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Beberapa orang berkata,

"Wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Tuhan kami pada Hari

Kiamat?" Beliau bersabda, *Apakah kalian ragu (samar bagi lulian)
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tentang matahari yang tidak terhalang ewan?" Mereka menjawab,

"Tidak, wahai Rasulullah'. Beliau bersabda lagi,"Apakah kalian ragu

(samar bagi kalian) tentang bulan pada malam bulan purnama yang

tidak terhalang awan?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai

Rasulullah." Beliau bersabda, "sesungguhnya kalian akan melihat'

Nya demikian pada Hari Kiamat. Allah mengumpulkan manusia lalu

berfirman, 'Siapa menyembah sesuatu, maka hendalcnya

mengikutinya'. Lalu orang-orang yang menyembah matahari

mengikuti matahari; orang-orang yang menyembah bulan mengikuti

bulan; dan orang-orang yang menyembah para thaghut mengikuti

para thaghut itu, lalu tersisalah umat ini, termasuk kaum munafilcnya.

Setelah itu Allah mendatangi mereka dalam rupa selain rupa yang

merekn kenal, lalu berfirman, 'Alil Tuhan kalian'. Mereka pun

berkata, 'Kami berlindung kepada Allah dari-Mu, inilah tempat kami

hingga Tuhan kami datang kepada kami. Bila Tuhan kami datang

kepada kami, maka kami akan mengenali-Nya'. Lalu Allah

mendatangi mereka dalam rupa yang mereka kenal, lalu berfirman,
'Aku Tuhan kalian'. Maka mereka berkata, 'Engkaulah Tuhan kami'.

Kemudian mereka pun mengikuti-Nya. Dan dibentangkanlah

jembatan Jahanam."

Rasulullah SAW bersabda, *Maka aku yang pertama kali
meniti(nya). Dan doa para rasul pada hari itu adalah 'Ya Allah,

selamatkan, selamatkan'. Sementara di jembatan itu kait-kait seperti

d,uri as-sa'dan. Apakah kalian pernah melihat duri as-sa'dan?"

Ivlereka (para sahabat) menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Beliau

bersabda, "sesungguhnya itu seperti duri as-sa'dan, ltanya saia tidak

ada yang mengetahui kadar besarnya selain Allah. Lalu kait-kait itu

wenyambar manusia sesuai dengan amalan-amalan mereka, di antara

mereka ada yang binasa karena perbuatannya, di antara mereka ada

yang terputus (dari yang selamat) kemudian selamat. Hingga ketika

Allah telah selesai memutuskan di antara para hamba-Nya dan

hendak mengeluarkan orang-orang yang bersal<si bahwa tidak ada

sesembahan kecuali Allah dari neraka, Dia memerintahkan para
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malaikat agar mengeluarkan mereka. Para malaikat kemudian

mengenali mereka dari tanda bekas sujud, karena Allah telah

mengharamknn neraka memakan anak Adam pada bekas sujudnya.

Setelah itu para malaikat mengeluarkan mereka dalam keadaan telah

terbakar, lalu air yang disebut dengan air kehidupan disiramkan

kepada mereka, sehingga merelca pun tumbuh seperti halnya benih

yang dibawa aliran sungai. Kemudian tinggallah seorang laki-laki
dari mereka yang menghadaplcan wajahnya ke neraka. Ia berkata,

'Wahai Tuhanku, bau neraka itu sungguh telah menyil<saku dan

membinasakanku, dan kobarannya telah membaknrku, maka

palingkan wajahku dari neraka'. Dia terus berdoa kepada Allah. Lalu

Allah berfirman, 'Mungkin bila Aku memberikannya kepadamu, kamu

alran meminta yang lainnya kepada-Ku'. Orang itu berkata, 'Tidak,

demi kemuliaan-Mu, aku tidak akan meminta selainnya kepada-Mu'.

Maka Allah pun memalingkan wajahnya dari nerakn. Setelah itu dia

berkata, 'Wahai Tuhanku, dekntkanlah alu ke pintu surga'. Allah
berfirman, 'Bukankah kamu telah menyatakan tidak akan meminta

selain itu kepada-Ku? Celaka kamu, wahai anak Adam. Alangkah

licilcnya kamu!' Dia terus berdoa, hingga Allah berfirman, 'Mungkin

bila Aku memberikannya kepadamu, knmu alcan meminta yang

lainnya kepada-Ku'. Dia berknta, 'Tidak, demi kemuliaan-Mu aht
tidak alwn meminta selainnya kepada-Mu'. Dia kemudian

memberikan janji-janji dan ikatan-ikntan perjanjian bahwa ia tidak
akan meminta selain itu kepada-Nya. Maka Allah pun

mendekatkannya ke pintu surga. Tatkala dia melihat apa yang ada di
dalamnya, dia pun terdiam selama yang dilcchendaki Allah untuk

terdiam, kemudian berkata, 'Wahai Tuhanla4 masulelran alat ke dalam

surga'. Allah lantas berfirman, 'Bukankah lumu telah menyatakan

tidak alran meminta selain itu kepada-Ku? Celakalah kamu, wahai

anak Adam. Alanglrah liciknya kamu'. Dia berkata lagi, 'Wahai

Tuhanht, janganlah Engkau jadikan aku sebagai makhluk-Mu yang

paling sengsara'. Dia terus berdoa hingga Allah tertawa. Tatlcala

Allah menertawakannya, Allah pun mengizinkannya masuk ke dalam
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surga. Setelah dia masuk surga, Allah berfirman kepadanya,

'Berangan-anganlah kamu tentang hal seperti ini'. Ia kemudian

berangan-angan. Lalu dikatakan lagi kepadanya, 'Berangan-

anganlah kamu tentang hal seperti ini'. Ia lantas berangan-angan,

hingga tatkala angan-angan itu telah habis, Allah pun berfirman,'Ini

untulonu beserta yang seperti itu'."

Abu Hurairah berkata, "Laki-laki itu adalah ahli surga yang

terakhir kali masuk surga."

,:b ,y';;t ,i;'-i
c 2 t, r.- 1..

i*;=rl slti .ar,.
,,,.lw,l.:#j eu t-ri

€j e d.c'qr:;t# itt,:'LbiG
+, U tta :lj e ,r;-,,t ,;- i*'a
,:J';. *'r rl,\t ,* ),',s';:,4

',. '!l t i. ., .1. o. t
.as., 4:-, i+.L,be->- ioJ-f J .lU

5574. Atha' berkata saat Abu Sa'id Al Khudri tengah duduk

bersama Abu Hurairah, "Dia tidak merubahnya sedikit pun dari

haditsnya hingga pada ucapan beliau, 'Ini untulcrnu beserta yang

seperti itu'."

Abu Sa'id berkata, o'Aku mendengar Rasulullah SAW

mengatakan, 'Ini untulcmu dan sepuluh yang sepertinya'. "

Abu Hurairah berkata, "Yang aku hafal adalah, 'Beserta yang

seperti itu'."

Keteransan Hadits:

(Bab Ash-shiraath adalah titian jembatan di atas Jahannam).

Maksudnya, jembatan yang dibentangkan di atas Jahanam untuk

menyeberangkan kaum muslimin ke surga. Dalam hadits bab ini

disebutkan kata,'fuit, sedangkan dalam riwayat Syu'aib pada "bab
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keutamaan sujud' disebutkan dengan redaksi, Lf]"lt A'H- €
(Kemudian dibentangkanlah jembatan'). Tampaknya, judul bab ini

mengisyarat kepada redaksi hadits tersebut.

:t J:*|uj :}lJi Swii geOerapa orang berkata, 'Wahai

Rasulullah.') Dalam riwayat Syu'aib disebutkan dengan redaksi, irf

rj6;6r (sesungguhnya beberapa orang bertcata). Pada pembatrasan

tentang tauhid akan disebutkan dengan kata di (Kami berkata).

ty$t tt-tt rs j ,y (Apatrah kami akan melihat Tuhan kami

pada Hari Kiamat?). Penyebutan "Hari Kiamat" mengisyaratkan

bahwa penglihatan itu tidak terjadi di dunia. Imam Muslim

meriwayatkan hadits dari hadits Abu Umam ah, t\iF';'€S fibrl
. br, o tLa.flilnJ * €s (Dan ketahuilah, bahwa sesungguhnya kalian tidak

akan melihat Tuhan kalian sehingga kalian meninggal). Penjelasan

tentang melihat Tuhan akan dipaparkan pada pembahasan tentang

tauhid. Sementara riwayat Al Ala' bin Abdurrahman yang

diriwayatkan At-Tirmidzi disebutkan, bahwa pertanyaan itu muncul

karena suatu sebab, yaitu karena beliau menyebutkan tentang

penghimpunan manusia, dan di dalamnya disebutkan , ti {i ,y 'g.

* Ug (Setiap umat hendalcnya mengilaii apa yang disembahnya).

Juga, perkataan kaum muslimin, ir; ,yt )jt'6 .q rs j ,p Ui'ir1; ue

(Ini tempat kami sampai lmmi melihat Tuhan kami. Para sahabat

berlrata, "Apaknh kami akan melihat-Nya?') Setelah itu dia

menyebutkan haditsnya. Sebelumnya, telah dikemukakan pada

pembatrasan tentang shalat dan lainnya serta akan dikemukakan lagi

pada pembahasan tentang tauhid, riwayat Jarir, dia berkata, 'L+ Ls

,-b o:*,fi'€Jl:Ju'6 sijt U ft jlp pj # tn' *p )tr Jyi

';it 'J.-e o\; G 
"f;C nKi, lXetika kami berada di sisi Rasulullah

SAW, beliau memandang bulan pada malam purnama, lalu bersabda,
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"Sesungguhnya kalian akan dihadapkan kepada Tuhan kalian,
kemudian kalian akan melihat-Nya sebagaimana halnya kalian
melihat bulan ini."). Kemungkinan juga cerita beliau ini ketika
munculnya pertanyaan mereka saat itu.

ii\tu:'FL (Apakah kntian ragu [samar bagi kalianJ)Kata

O'tit6berasal dari kata 3Jit. Asalnya adalah o:t:tttZ-:rartinya kalian

tidak mencelakakan seseorang dan kalian tidak dicelakakan karena

percekcokan, perdebatan, dan perselisihan. Diungkapkan juga dengan

Ot:tr*-: yang dibentuk dari kata'pr. Ini adalah salah satu bentuk

aksen 
nL)t, 

yang artinya adalah tidak saling menyelisihi dengan

mendustakan dan mendebat, karena itu menimbulkan bahaya.

Dikatakan 'o\tb-i:tJ". Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya

adalah, kalian tidak saling bersaing. Dalam riwayat lain disebutkan, I
o'iUuS (Kalian tidak terhalangi). Ada pula yang mengatakan bahwa

maknanya adalatr kalian tidak saling menghalangi untuk melihat
sehingga karenaya menimbulkan bahaya.

Al Jauhari mengemukakan, bahwa kalimat L# Ot* artinya

adalah fulan mendekatiku hingga sangat dekat.

Ibnu Al Atsir berkata, "Yang dimaksud adalah saling
membahayakan karena berdesakan. "

Iyadh berkata, "Sebagian orang yang mengatakan dengan

liuruf ra' dan mim menyatakan fathah di awalnya dan tasydid. lni
nrengisyaratkan bahwa riwayat itu dengan harakat dhammah di
awalnya, baik dengan tasydid maupun tanpa tasydid, dan semuanya

s h ahih lagi rnaknanya j elas."

Dalam riwayat Imam Bukhari disbutkan, ai!i'*--l\1 o'tltb-i1
(Kalian tidak terhalangi atau tersamarkan) dengan keraguan,

sebagaimana yang telah dikemukakan pada "bab keutamaan shalat

Subuh". Maknanya, kalian tidak tersamarkan dan tidak ragu
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terhadapnya sehingga kalian tidak saling menyangkal, sedangkan

makna fiL.tt adalah mengalahkan yang haq dan menjatuhkarurya,

yakni kalian tidak saling menzhalimi.

Pada bab "Keutamaan Sujud" telatr dikemukakan riwayat

Syu'aib dengan lafazh, o\Ul',J-i (Apakah kalian akan saling

berdebat). Maksudnya, kalian saling berdebat mengenai itu atau

kalian akan diliputi keraguan. Makna kata'G-jt adalah keraguan.

Dalam riwayat Al Baihaqi disebutkan, ojjt-tcs (Kalian saling

berdebat).

',$.J-S'u!fi (Kalian akan melihat-Nya seperti itu). Ymg

dimaksud adalatr keserupaan melihat dengan jelas tanpa ada keraguan

dan kesulitan serta tidak ada perdebatan (yakni melihat-Nya dengan

jelas, tidak ada kesulitan saat melihat-Nya, dan semuanya sepakat

bahwa yang dilihat adalah Allah, tidak ada yang berpendapat lainnya).

Al Baihaqi berkata, "Aku mendengar Syaiktr Abu Ath-Thaib

Ash-Shu'luki mengatak an,' oltb-! maksudnya adalah kalian tidak

berkumpul untuk melihat-Nya dari satu arah, dan sebagian kalian

tidak saling bergabung dengan sebagian lainnya, karena Dia tidak

terlihat dari satu arah. Maknanya dengan fathah di awalnya adalah,

kalian tidak saling menganiaya untuk melihat-Nya dengan berkumpul

di suatu arah. Makna redaksi tanpa tasydid dari kata fi!-.lt adalah,

kalian tidak saling menzhalimi dalam hal itu dimana sebagian kalian

melihat dan sebagian lainnya tidak, kalian dapat melihat-Nya dari

semua arah, karena Dia Maha Tinggi dari semua arah. Penyerupaan

dengan melihat bulan bertujuan untuk menjelaskan kepastian melihat,

bukan menyerupakan Allatr dengan bulan."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Disebutkannya matahari dan

bulan secara khusus, padahal melihat langit ketika tidak ada awan

merupakan bukti yang lebih besar daripada matahari dan bulan. Hal
itu karena keduanya dikhususkan dengan sinar dan cahaya, sehingga
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ungkapan penyerupaan dengan keduanya untuk yang memiliki
keindahan dan kesempurnaan lebih banyak digunakan."

Ibnu Al Atsir berkata, "Sebagian orang mengira bahwa huruf
kaf di sini adalah kaf tasybih (huruf yang menunjukkan makna

penyerupaan) mengenar dzat yang dilihat. Namun pendapat ini keliru,
karena huruf kaf di sini merupakan partikel yang menunjukkan
penyerupaan 'melihat', yaitu perbuatan yang melihat. Maknanya,

penglihatan yang jelas tanpa keraguan sebagaimana kalian melihat

bulan."

Syaikh Abu Muhammad bin Abu Jamrah berkata,

"Mendahulukan penyebutan bulan sebelum matahari karena mengikuti
Al Khalil (Ibrahim), maka sebagaimana dia diperintahkan untuk
mengikuti agamanya, dia juga mengikuti dalam mengemukakan dalil.
Al Khalil (Ibrahim) pernah berdalil dengan itu dalam menetapkan

keesaan Allah, lalu Al Habib (Nabi SAW) juga berdalih dengan itu
dalam menetapkan 'melihat-Nya'. Jadi, masing-masing dari keduanya

berdalih dengan tuntutan kondisi, karena al khullah (persahabatan,

gelar Nabi Ibrahim adalah Al Khalil, berasal dari kata ini) bisa

terwujud hanya dengan keberadaan, sedangkan al mahabbah
(kecintaan) biasanya hanya terjadi dengan melihat. Penyebutan

matahari dirangkai dengan penyebutan bulan, walaupun sebenarnya

cukup hanya dengan menyebutkan bulan saja, karena bulan tidak
dapat diketahui sifatnya oleh orang buta dengan perasaannya,

sedangkan matahari dapat diketahui oleh orang buta karena ada

$)anasnya. Oleh karena itu, sangat bagus ditegaskan dengan

menyertakan penyebutannya. "

Lebih jauh dia berkata, "Permisalan ini mengenai kepastian

melihat, bukan mengenai caranya, karena matahari dan bulan

rnengalami perubahan, sedangkan Allah Maha Suci dari itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dirangkaikannya matahari kepada

bulan tidak menggugurkan pendapat orang yang mensyarah hadits

Jarir dengan berkata, "Hikmah perumpamaan dengan bulan, karena
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bulan dapat dengan mudah terlihat orang tanpa kesulitan dan tidak
membahayakan penglihatan, beda halnya dengan matahari. Itulah
hikmah hanya dengan menyebutkan bulan." Hal ini tidak menghalangi

adanya penyebutan matahari setelah itu di waktu yang lain. Namun

temyata disebutkan juga dalam riwayat Al Ala' bin Abdirrahman, )
6)f!-5-';r6;Ut'eJJu,9-j3 e oitG (Katian tidak akan saling berdebat

dalam melihatnya saat itu, kemudian dia menghilang).

An-Nawawi berkata, "Menurut madzhab Ahlus Sunnah, orang-

orang yang beriman mungkin saja melihat Tuhan, sementara golongan

ahli bid'ah dari kalangan Mu'tazilah dan Khawarij menolak

kemungkinan ini. Pendapat mereka ini muncul dari kebodohan mereka

sendiri. Banyak sekali dalil dari Al Qur'an, Sunnah, ijma' sahabat dan

para pendahulu umat yang memastikan itu terjadi di akhirat kelak bagi

orang-orang yang beriman. Para imam telah menjawab penyangkalan

para ahli bid'ah itu dengan beberapa jawaban yang masyhur. Dalam
penglihatan itu tidak disyaratkan timbal baliknya cahaya dan dzat
yang terlihat, walaupun kebiasaan yang berlaku di kalangan makhluk
memang demikian."

Sementara itu, Ibnu Al Arabi menyangkal riwayat Al Ala' dan

mengingkari tambahan itu, dia menyatakan, bahwa verifikasi yang

terdapat dalam hadits bab ini adalah yang terjadi antara manusia dan

perantara, karena orang-orang kafir tidak akan diajak bicara oleh
Allatt dan sama sekali tidak akan melihat-Nya. Sedangkan orang-

orang beriman, menurut rjma', mereka tidak dapat melihat-Nya
kecuali setelatr masuk surga.

./dt ilt6"U (Alloh mengumpulkan manusra). Dalam riwayat

Syu' aib disebutkan dengan redaksi,'P3- (M enghimpnn). Sedangkan

sabda beliau dalam riwayat Syr'aib, |L5. ,l (Oi satu tempal) dalam

riwayat Al Ala' disebutkan tambahan, ;7f5 7:2j,e G (Oi satu dataran).

Disebutkan juga dalam riwayat Abu Zur'ah dari Abu Hurairatr dengan
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redaksi, gr-r-Jr '&'.y4 .vg lf,* e u"i7ii',i.\\\ Y.t ?'i-ir' i+X
';oit ['i;"i (Pada Hari Kiamat nanti Allah akan mengumpulkan

manusia dari awal hingga akhir di satu dataran, kemudian seorang

penyeru memperdengarkan kepada mereka, dan penglihatan bisa

menjangkau mereka). lni telah diisyaratkan dalam penjelasan hadits

panjang pada bab sebelumnya.

An-Nawawi berkata, "Ash-sha'iid adalah tanah yang luas dan

datar. Kata yanfudzuhum artinya menembus sehingga menjangkau

mereka. Ada juga yang mengatakan, maksudnya adalah meliputi

mereka."

Abu Ubaidah berkata, "Maknanya, penglihatan Yang Maha

Pemurah menjangkau mereka sehingga mencapai mereka semua."

Yang lain berkata, "Maksudnya, penglihatan mereka yang

melihat." Pemaknaan ini lebih tepat.

Al Qurthubi berkata, "Maknanya, mereka dikumpulkan di satu

tempat, dimana tidak seorang pun dari mereka yang tersembunyi,

sehingga bila penyeru menyeru mereka, maka mereka semua akan

mendengarnya, dan bila seseorang melihat kepada mereka, maka dia

pasti dapat melihat mereka semua."

Dia berkata, "Kemungkinan juga yang dimaksud dengan

penyeru di sini adalah yang memanggil mereka untuk dihadapkan dan

diperiksa. Hal ini berdasarkan firman-Nya dalam surah Al Qamar ayat

6, XrLJr LUi:i-([IngatlahJ hari [ketikal seorangpenyeru [mataikatJ

nwnyeru)."

Penjelasan tentang kondisi padang Mahsyar telah

dikemukakan pada bab "Penghimpunan". Al Ala' bin Abdunahman

menambahkan dalam riwayatnya, o*rJr-iir 
t";'#'C95 

1tot" Tuhan

semesta alam menatap kepada mereka).

Ibnu Al Arabi berkata, "Allah masih terus mengawasi para

makhluk-Nya. Maksudnya, sebagai pemberitahuan tentang
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pengawasan-Nya kepada mereka saat itu."

Disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh

Al Baihaqi dalam kitab Al Ba'ts yang asalnya terdapat dalam riwayat

An-Nasa'i, ! ,,til.-Jr .,jf Fi a-;i rya 6b;bli r1i6 )rtr * ,it
- ' a, . a

f-ii'&;,F e'i,-d-,?'e,i;:t uv u:"zsri ,:&l5J- (setetah

manusia dikumpulkan, mereka berdiri selama empat puluh tahun

sambil menengadahknn pandangan mereka ke langit, [AllahJ tidak

berbicara kepada merekn, sementara matahari di atas kepala mereka

sehingga keringat menenggelamlean orang yang baik maupun yang
jahat dari mereka). Dalam haidts Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh

Ahmad disebutkan ,F.F;i\* tt*- # *fir c* 3jlr'at;;-
(Berdiri [di padang MahsyarJ diringankan bagt orang beriman

sehingga hanya seperti satu shalat fardhu\. Sanad-nya hasan. Selain

itu, Abu Ya'la meriwayatkan dari Abu Hurairah, f\:A.,Pt jG

a:,-J6'oi j1,1tla"ya seperti kettka matahari hampir terbenam hingga

terbenam). Ath-Thabarani juga meriwayatkan dari hadits Abdullah bin

Umar, )W'u 
-rtb'u yfi, &'Fi id' aul 'oii* (Dan hari itu bagi

orang yang beriman menjadi lebih pendek daripada sesaat dari siang

hari).

t"ilr #- o€ * &i ;;at i$;- o,e 'i € (Lalu orans-orans

yang menyembah matahari mengikuti matahari; orang-orang yang

menyembah bulan mengileuti bulan). Ibnu Abi Jamratr berkata,

"Disebutkannya matatrari dan bulan di samping memang keduanya

termasuk yang disembah selain Allah adalatr untuk mengisyaratkan

bentuknya yang besar."

Dalam hadits Ibnu Mas'ud disebutkan, 6 1ilt U )6qtfrii ij
j,;- ot ry A; j ;€';;, ,i;*i ;31it ,!)1,'&)'u,t:'b;-Ai ,oa,
us',i {y,t F'*:a.,:Ji{r'j .d.,:o,iiti,S,6 sji o€ t'& * F
'J-?i (Kemudian penyeru dari langit berkata, "Wahai manusia,
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bukankah ini adalah keadilan dari Tuhan kalian yang telah

menciptakan kalian, membentuk kalian, memberi rezeki kepada

kalian, tapi kemudian kalian justru berpaling kepada selain-Nya

untuk menjadi penolong atas setiap hamba dari kalian yang dapat

dikuasainya?" Mereka pun menjawab, "Tentu." Kemudian penyeru

itu berkata lagi, "Hendaknya setiap umat berjalan menuju yang

disembahnya. ") Sementara dalam riwayat Al Ala' bin Abdunahman

disebutkan,'ri;-o€ v )U\F gd, )f (Ketahuilah, hendalcnya setiap

orang mengikuti apa yang disembahnya).

Selain itu, dalam riwayat Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya,

dari Abu Hurairah, yang terdapat dalam Musnad Al Humaidi dan

Shahih lbn Khuzaimah, yang asalnya terdapat dalam riwayat Imam

Muslim, setelah redaksi, $il) e oi\A ti il (Kecuali sebagaimana

kalian tidak ragu/samar dalam melihatnya) disebutkan, 3-;jr &
rlJy, aJ'ditt ,iW J. ,i:fr \u';rb *i:ii'&fl ii ,uil
,,# L;? 'lLJt ;t,Jfr .7 ,jW (Lalu Dia menemui hamba, talu

berfirman, "Bukankah Aku telah memuliakanmu, mengawinkanmu,

menundukkan untukmu?" Dia menjawab, "Benar." Allah berfirman

lagi, "Apaknh engkau mengira akan berjumpa dengan-Ku? " Dia
menjawab, "Tidak." Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku

melupakanmu sebagaimana halnya engkau telah melupakan-Ku. ').Di
dalamnya juga disebutkan, ,4.-t-'tt+6r't+ t;.T ,J'gi U,diil 1X,
,,,i,, tt ,, ,..,, o. ',, t ".i -. - -."i. t ,o,'-.1 t,ot-,'. t 6t. t.''!.,
ilJ,s5 taSry7 t:Fl *.,J1, F+., Yl+Li dJ:I, C.# )t :ij,e.9 .w2 *)e j

$u Uri G *i F H rf ,{i q24 i eilt (Latu Attah menemui yang

ketiga, lalu hamba itu berkata, "Aku beriman kepada-Mu, kepada

Kitab-Mu dan kepada Rasul-Mu. Aku juga shalat dan puasa." Allah

berfirman, "Apakah Aku bangkitkan salai atasmu? " Lalu mulutnya

dikunci dan anggota tubuhnya berbicara. Itulah orang munafik.

Kemudian seorang penyeru berkata, "Ketahuilah, setiap umat

hendalorya mengikuti apa yang disembahnya.')
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*, jSt'r3i- oti A1 (Dan orang-orang yang menyembah para

thaghut mengikuti para thaghut itu). Kata thawaaghiit adalah bentuk

jarnak dari thaghuut, yaitu syetan dan berhala. Penjelasan tentang

masalah ini telah diisyaratkan dalam tafsir suratr An-Nisaa'.

Ath-Thabari berkata, "Menurutku, itu adalah setiap yang

melanggar dan melampaui batasan Allah, yang disembah selain-Nya,

baik karena paksaan darinya terhadap yang menyembahnya atau pun

karena kehendak sendiri dari yang menyembahnya; baik itu berupa

manusia, syetan, binatang atau pun benda. Jadi, ikutnya mereka (para

penyembahnya) kepada mereka (yang disembah) saat itu karena

kesinambungan keyakinan mereka terhadap sesembahan.

Kemungkinan juga maksud mengikuti sesembahan mereka adalah

mereka digiring ke neraka secara paksa."

Dalam hadits Abu Sa'id yang akan dikemukakan pada

pembahasan tentang tauhid disebutkan, |$-{o t #t +*1+U
'dj i,,,-'$ S *,;>ti |4;o\1t s$i\i ,F ee,:"1i (Latu pergitah

para penyembah salib dengan salib merel<a, para penyembah

berhala-berhala dengan berhala-berhala mereka, dan para
penyembah tuhan-tuhan dengan tuhan-tuhan mereka). Ini
mengisyaratkan batrwa setiap yang menyembatr syetan dan serupanya

yang rela disembah, atau benda atau pun binatang, akan diarahkan ke

situ. Sedangkan manusia yang menyembah sesembahan yang tidak

rela disembatr, seperti malaikat dan Al Masih, maka tidak demikian.

Namun disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud, o:t:$-ttt'& t'A'M
l';t4i (Latu dibuatl<anlah wujud bagi mereka seperti yang biasa

mereka sembah, malca mereka pun bertolak). Sementara dalam

riwayat Al Ala'bin Abdurrahman disebutkan, q;li-Jr grZ).'Sk;i
i;-ttL.t i-s$ \,fibJ) ,:al* (Lalu dibuatkanlah wujud bagi

penyembah salib seperti salib, dan gambar-gambar bagi penyembah

s ep e rti gamb ar - gamb arnya).
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Tambahan ini mengindikasikan keumuman apa yang biasa

disembah selain Allah, kecuali dari kalangan Yahudi dan Nasrani

yang nanti akan saya paparkan, karena dikhususkan dari keumuman

ini dengan dalil yang juga akan disebutkan nanti. Ungkapan

'penampakan wujud', menurut Ibnu Al Arabi, kemungkinan

penampakan ini adalah penyamaran atas mereka, dan kemungkinan

juga penampakkan ini untuk mengganti sesembahan yang tidak berhak

diadzab, sedangkan yang lain maka sesembahan itu benar-benar

didatangkan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al
Anbiyaa' ayat 98, ';4r',-:a- )irt )'Ji ,y ot:* 6:, $\(Sesungguhnya

kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah umpan

Jahanam).

Lli oJi .jj Qalu tersisalah umat ini).Ibnu Abi Jamrah

berkata, "Kemungkinan yang dimaksud dengan umat di sini adalah

umat Muhammad SAW, dan kemungkinan juga lebih umum dari itu,

sehingga mencakup semua ahli tauhid, bahkan termasuk juga bangsa

jin. Ini ditunjukkan hadits ini, bahwa tersisalah mereka yang

menyembah Allah, yang baik maupun yang jahat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, disimpulkan juga dari redaksi

hadits ini,'$- 6'J:riL'i;6 gom aku yang pertama kali menitinya).

Ini adalah isyarat bahwa setelah Nabi SAW adalah para nabi bersama

umat-umat mereka menitinya.

5:Ag c{i1(Termasuk kaum munafilcnya). Demikian redaksi

Srang disebutkan dalam riwayat mayoritas. Dalam riwayat Ibrahim bin

Sa'ad disebutkan,'ertlt"AS .afirl\i ti'tllts 4!. (Termasuk pemberi

syafaatnya atau kaum munafilcnya. Ibrahim ragu). Redaksi pertama

dalam hal ini lebih bisa dijadikan sebagai pegangan. Sementara dalam

hadits Abu Sa'id disebutkan tambahan, ;',H ltr l}j oS ,i e e
,.7u3ir FSi t>tli fUt (Sehingga tersisalah orang-orang yang

menyembah Allah, baik orang yang berbuat kebajikan maupun
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kejahatan, serta sisa-sisa Ahli Kitab).

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan lafazh'j|j,
keduanya adalah bentuk jamak dan 1.i.-j (yang berlalu). Atau i:rrjir
adalah bentuk j amak dun "i, dan i7 adalah bentuk jamak dari \i.
Bentuk jamak lainnya adalah l*f. futi*at rli-Jr ', ',,1, artinya adalah

sisa sesuatu. Maksudnya, di sini siapa di antara mereka yang
mengesakan Allah. Sebagian periwayat Imam Muslim keliru
mencantumkannya dengan huruf ya', yaitu kata pengecualian (f
[selain]), lalu Iyadh dan lainnya memastikan bahwa itu adalah prediksi
yang keliru.

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Dalam hadits ini tidak disebutkan
perihal mereka yang disebutkan itu. Namun sebagaimana dimaklumi,
bahwa para thaghut menempati neraka, maka dengan begitu mereka
juga bersama para thaghut di neraka, sebagaimana yang dif,rrmankan

Allah dalam surah Huud ayat 98, }t3t'it1yij ltotu memasukkan

mereka ke dalam neraka)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, disebutkan dalam riwayat Suhail
yang tadi saya singgung,'pL-4i ,lii:iq.ri'-Jklti *#t'# (tot"
para syetan dan salib diikuti oleh para wali mereka ke Jahanam).
Dalam hadits Abu Sa'id disebutkan tambahan, "qr;6,& l:4;"r,ii- j
o:t:*t'# 6 :2:fig,Jul W"*udian Jahanam didatangknn seakan-

alran ia adalah fatamorgana, lalu dikatakan kepada orang-orang
Yahudi, "Apa yang dahulu kalian sembah?'). Di dalamnya juga
disebutkan tentang orang-orang Nasrani, '6 ,#- & {# eb:ldUl
rLi\i;.cr+ ilrr 'r-?;-oLi (Maka berjatuhanlah mereka ke dalam

Jahanam, hingga tersisalah orang-orang yang menyembah berhala,
baik orang yang berbuat baik maupun jahat).

Selain itu, dalam riwayat Hisyam bin Sa'ad dari Zaid bin
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Aslam yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Mandah,

yang aslinya terdapat dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, jii^)!

16, ,J f-Fcs",i, t*i lLrr'* 1') i;313 (i,'r:;i o\t lLi lMaka tidak

seorqng pun yang dahulunya menyembah patuh, atau berhala, atau
gambar, kecuoli mereka semua pergi hingga berjatuhan ke dalam

neraka). Dalam riwayat Al Ala' bin Abdurrahman pun disebutkan,

t*./'u'# ,i'p tri$t 'Sa ,J6-: ,L't W"e'CH (Satu rombonsan

dari mereka kemudian dilemparkan, lalu dikatakan, "Apakah engkau

sudah penuh? " Neraka menjawab, "Masih adakah tambahan? ")

Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang tidak
menyembah salib, karena mereka mengaku menyembah Allah, maka

mereka ditangguhkan bersama kaum muslimin. Ketika terbukti bahwa
mereka juga menyembah para nabi, maka mereka digabungkan

bersama para penyembah berhala. Ini ditegaskan oleh firman Allah
dalam surah Al Bayyinah ayat 6, ##tt ?4t ft n 61k ;itrb1
WUrne & :6 rg (SesunSSuhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab

dan orang-orang musyrik [akan masukJ ke neraka Jahanam; mereka

kekal di dalamnya.) Sedangkan mereka yang berpegang teguh dengan

agamanya yang asli, maka tidak termasuk itu berdasarkan pengertian

finnan-Nya , $i$ ;j-ih lOrang-orang kafir),dan berdasarkan riwayat

yang disebutkan dari hadits Abu Sa'id, bahwa tersisa juga orang yang

menampakkan keimanan, baik yang ikhlas maupun yang munafik.

\'y$ Ji:.LJ (Orang-orang yahudi kemudian dipanggil).

ivlaksudnya, mereka datang lebih dahulu karena a1ama mereka lebih
dahulu daripada agama orang-orang Nasrani.

'j-;4 (Lalu dikatakan kepada mereka). Saya belum

menemukan nama yang megatakan ini kepada mereka. Secara

tekstual, itu adalah malaikat yang ditugaskan untuk menangani urusan

tersebut.
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i' iit t;-?'.t;,i rk 1Ort, kami menyembah (Jzair putera Altah).

Ada kejanggalan di sini, karena yang seperti itu hanya sebagian

mereka, sedangkan mayoritas mereka mengingkarinya. Kemungkinan

jawabannya, batrwa redaksi ini dikhususkan bagi mereka yang

meyakini demikian, sedangkan yang lain tergolong orang kafir

sebagaimana yang terjadi di kalangan kaum Nasrani, karena di antara

mereka ada yang menyatakan bahwa Al Masih adalah putera Allah,

padahal di antara mereka ada yang mengira hanya menyembah Allah

saja, yaitu golongan ittihadiyah yang mengatakan bahwa Allah adalah

Al Masih putera Maryarn.

'p'ur'lJ.t,-ri (Latu dikatakan kepada mereka, "Kalian

berdusta.") Al Karmani berkata, "Pembenaran dan pendustaan tidak

kembali kepada hukum yang diisyaratkan. Bila dikatakan, 'Zaid bin

Amr datang membawa sesuatu', maka orang yang mendustakannya

atau mengingkari kedatangannya membawa sesuatu itu, bukan berarti

mengingkari bahwa itu Ibnu Amr. Di sini juga demikian, Allah tidak

mengingkari bahwa mereka menyembah, tetapi mengingkari mereka

bahwa Al Masih adalatr putera Allah."

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa orang-

orang munafik ditangguhkan bersama orang-orang yang beriman,

dengan harapan agar berguna bagi mereka berdasarkan apa yang

mereka tampakkan sewaktu di dunia. Orang-orang munafik itu
mengira bahwa kondisi itu akan terus berlanjut, namun ternyata Allah

memisahkan mereka dari orang-orang beriman dengan tanda bersinar

(bekas wudhu) pada mereka, karena tanda tersebut merupakan tanda

yang tidak dimiliki oleh orang-orang munafik."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, telah disebutkan bahwa tanda

bekas bersuci itu ktrusus bagi umat Muhammad. Jadi yang benar,

mereka dibedakan di tempat ini dengan ketidakmampuan melakukan

sujud dan dengan padamnya cahaya mereka setelah sebelumnya

mereka memiliki cahaya. Kemungkinan juga, sebelumnya mereka
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mempunyai tanda bersinar, tapi kemudian menghilang ketika cahaya

mereka sirna.

Al Qurthubi berkata, "Orang-orang munafik mengira bahwa

mereka akan tertutupi oleh orang-orang beriman di akhirat,

sebagaimana halnya sewaktu di dunia mereka tidak diketahui oleh

orang-orang yang beriman. Kemungkinan juga, mereka dikumpulkan

bersama orang-orang yang beriman, karena sewaktu di dunia mereka

menampakkan Islam, dan hal itu terus berlanjut sampai Allah

membedakan mereka. Kemungkinan lain adalah ketika mereka

mendengar ,'rit 
">ii, 

'i {i F 'e. (Hendaknya setiap umat mengikuti

apa yang dulu disembahnya), sementara orang munafik tidak

menyembah apa-apa, dia bingung sampai akhirnya mereka

dipisahkan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat ini lemah, karena perlu

dalil yang mengkhususkan itu bagi orang munafik yang tidak

menyembah apa-apa, sedangkan mayoritas orang munafik

menyembah selain Allah, baik itu berupa berhala atau pun lainnya.

oi'f- i, gt:b, f Cltr Siti (Latu Altah mendatangi mere*a

dalam rupa selain rupa yang mereka kena[). Dalam hadits Abu Sa'id

yang akan dikemukakan pada pembahasan tauhid disebutkan, bt* e
,:; Jii t4A. $it ,lt i;'y p loalam rupa yans buknn seperti rupa

yang pernah mereka lihat pertama kali). Sedangkan dalam riwayat

Hisyam bin Sa'ad disebutkan , 'o$-1, it y;*'t lt*; lrr ui 
"U 

j

i:i'J'ti vaa, (Kemudian Allah menampakkan diri kepada kita dalam

rupa selain rupa-Nya yang pernah kita lihat pertama kali).

Selain itu, dalam hadits Abu Sa'id disebutkan tambahan, iJ(j
.Jl:,?it *\9L'ii cp:i6uir'i |oitfi ti6r i;i nt'5*.;;-6,#
tt; 'F r:S;t ,o':l#- r tt'e s # F '6;x;. ,q2ci- ti-2d- r;i2; (Lalu dikatakan

kepada mereka, "Apa yang menahan kalian, padahal orang-orang
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telah pergi?" Mereka pun berkata, "Komi memisahkan diri dari
merel<a, dan kami lebih membutuhkan perpisahan itu hari ini. Dan
sesungguhnya kami mendengar penyeru berkata, 'Hendaknya setiap
kaum mengikuti apa yang dulu mereka sembah'. Kini, kami tengah
menanti Tuhan kami.') Dalam riwayat Imam Muslim juga disebutkan,

WtL-l'rt dltk u,pf r;!iJ' d !,6r r;iiti (Kami memisahknn diri

dari manusia sewahu di dunia walaupun kami membutuhkan mereka,

makt kini kami tidak bersama mereka).

Iyadh menguatkan riwayat Imam Bukhari, sementara yang

lainnya mengatakan, bahwa maksud kata ganti itu adalah Allah.
Maknanya, kami memisahkan diri dari manusia berkenaan dengan

sesembahan-sesembatran mereka sehingga kini kami tidak bersama

mereka, dan kini kami lebih membutuhkan Tuhan kami.

Iyadh berkata, "Makna *lebih membutuhkan" di sini adalah

tetap pada makna asalnya (yakni lebih membutuhkan), karena sewaktu
di dunia mereka membutuhkm-Nyq sementara di akhirat mereka
lebih membutuhkan-Nya. "

An-Nawawi berkatq "Penolakannya terhadap riwayat Imam
Muslim tidak tepat, karena maknanya adalatr meminta kepada Allatl
untuk menghilangkan kesulitan dari mereka. Karena mereka telatr
melaksanakan ketaatan kepada-Nya dan sewaktu di dunia mereka
memisahkan diri dari setiap kerabat ataupun lainnya yang

menyimpang dari ketaatan kepada-Nya walaupun membutuhkan
mereka dalam hal penghidupan dan kemasalahatan duniawi. Kondisi
ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang beriman dari kalangan
sahabat yang memutuskan kerabat mereka yang menentang Allah dan

Rasul-Nya, walaupun mereka membutuhkan kerabat mereka dan

membutuhkan kebersamaan dengan mereka."

Ini cukup jelas tampak pada makna hadits ini dan kebagusan

pemaknaannya tidak diragukan.

Berkenaan dengan kedatangan Allah, menurut satu pendapat,
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ini adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa mereka melihat-Nya,

karena biasanya, setiap yang sebelunnya tidak tampak oleh yang lain

tidak dapat terlihat kecuali dengan cara datang langsung di

hadapannya. oleh sebab itu, "penglihatan" itu diungkapkan dengan

kata..datang" sebagai kiasan. Ada juga yang mengatakan, "datang" ini

adalah salatr satu perbuatan Allah yang wajib diimani dengan tetap

mensucikan-Nya dari menyamai makhluk.

Selain itu, ada pula yang mengatakan, bahwa pada redaksi ini

tedapat kalimat yang dibuang, yaitu, lalu para malaikat Allah

mendatangi mereka. Pendapat ini dikuatkan oleh Iyadh, ia berkata,

"Kemungkinan malaikat ini datang dengan rupa yang mereka ingkari

tatkala melihat tanda-tanda makhluk padanya. Ada kemungkinan

keempat, yaitu bahwa makna grhittt $* (Allah mendatangi mereka

d.alam rupa) adalah yang tampak oleh mereka sebagai rupa makhluk

yang tidak menyerupai sifat Tuhan. Hal ini dilakukan untuk menguji

mereka. Ketika malaikat itu mengatakan, 'Akulah Tuhan kalian',

sementara mereka melihat tanda-tanda makhluk padanya yang telah

mereka ketahui batrwa itu bukan Tuhan mereka, maka mereka

memohon perlindungan kepada Allah darinya karena hal tersebut."

Dalam riwayat Al Ala' bin Abdunatrman yang telatt

disinggung tadi disebutkan, ilriir 'rtp'CPi 1tot" Tuhan semesta

alam menatap kepada mereka). Riwayat ini menguatkan kemungkinan

yang pertama.

Dia berkata, "Sabda beliau, qif-,.1' yr?; Xur p:li (Allah

kemudian mendatangi mereka dalam rupa-Nya yang mereka kenal).

Maksudnya, sifat. Artinya, Allah lantas menampakkan diri kepada

mereka dengan sifat yang mereka ketahui. Mereka mengetatrui-Nya

dengan sifat itu walaupun sebelumnya mereka belum pernah melihat-

Nya, karena saat itu mereka melihat sesuatu yang tidak menyerupai

makhluk, dan mereka telah mengetahui bahwa Allah tidak menyerupai

sesuatu pun dari antara para makhluk-Nya. Mereka kemudian tahu
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bahwa itu adalah Tuhan merek4 lalu merek'a berkata, 'Engkaulatr

Tuhan kami'. Diungkapkannya 'sifat' dengan 'lt'.Llt (rupa) untuk

menyesuaikan redaksi kalimat yang sebelumnya menyebutkan dengan

kata 'rupa'. Sementara sabda beliau, alj l- \9il6ami berlindung

kepada Allah darimu), Al Khathtabi mengatakan, kemungkinan

perkataan ini terlontar dari orang-orang munafik. Namun ini tidak

benar, dan pendapat ini tidak tepat."

An-Nawawi berkata, 'Yang dikatakan Al Qadhi (Iyadh)

memang benar, karena lafazh hadits menyatakan demikian, atau

konteksnya memang menunjukkan demikian."

Al Qurthubi juga menguatkan pendapatnya itu dalam krtab At-

Tadzkirah, dan dia berkata, "sesungguhnya itu termasuk ujian kedua,

karena disebutkan dalam hadits Abu Sa'id, i= ti,i3L<r-'@it rF
(Hingga sebagian mereka hampir berpaling)."

Ibnu Al Arabi berkata, 'Mereka memohon perlindungan

kepada Allah darinya pada kali pertam4 karena mereka yakin bahwa

perkataan itu adalatr istidraaj. Sebab, Allah tidak memerintahkan

kekejian, dan di antara kekejian adalah mengikuti kebatilan dan para

pelakunya. Oleh karena itu, di dalam kitab Ash-Shahih disebutkan,

oif-[ti'*; it $df (Ailah lcemudian mendatangi merelu dalam

rupa yang mereka kenal). Maksudnya, perintah mengikuti para pelaku

kebatilan, karena itulah mereka mengatakan, i;iV Srie $ g*a
Tuhan kami datang, maka kami pasti mengenali-Nya). Maksudnya,

bila Dia mendatangi kami dengan apa yang dijanjikan-Nya kepada

kami berupa perkataan yang be,nar."

Ibnu Al Jauzi berkata, "Makna hadits ini adalah Allah
mendatangkan kepada mereka huru hara Hari Kiamat dan dengan rupa

malaikat yang tidak pernah mereka kenal seperti itu sewaktu di dunia.

Maka dari itu, mereka pun memohon perlindungan dari kondisi itu

dan mengat akan, iA7 d"ie $ git 
" Tuhan kami datang, maka lcami
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pasti mengenali-Nya). Maksudny4 bila Dia mendatangi kami dengan

kelembutan-Nya yang kami kenal, itulah rupa yang diungkapkan

dengan redaksi dalam suratr Al Qalam ayat 42, Otj';F"i*i-
(Disingkapleannya betis). Maksudnya, dihilangkannya kesulitan."

Al Qurthubi berkata, "Ini adalah kondisi genting dimana Allah
menguji para hamba-Nya untuk membedakan yang buruk dari yang

baik. Hal itu terjadi ketika orang-orang munafik bercampur dengan

orang-orang beriman dengan menyatakan bahwa mereka termasuk

orang-orang beriman, dan mengira bahwa itu bisa berlaku pada waktu

tersebut sebagaimana halnya berlaku sewaktu di dunia. Oleh sebab itu,

Allah menguji mereka dengan mendatangi mereka dalam suatu rupa,

lalu berfirman kepada semuany4 'Alarlah Tuhan kalian'. Setelatr itu
orang-orang yang beriman menjawab-Nya dengan mengingkari itu,
karena mereka telatr mengetatrui Allah, batrwa Allah Matra Suci dari

sifat-sifat dan rupa tersebut. Karena itulah mereka mengatakan, 'Kami
berlindung kepada Allah darimu. Kami tidak mempersekutukan

sesuatu pun dengan Allah'. Sampai-sampai sebagian mereka hampir

berpaling, yakni tergelincir sehingga sama dengan orimg-orang

munafik."

Dia berkata "Mereka adalah golongan yang tidak menggali

keteguhan kepada para ulama. Kemungkinannya mereka hanya

meyakini kebenaran dan beramal secara terus menerus tanpa didasari

ilmu. Setelah itu dikatakan kepada orang-orang beriman, ";i'*'Y
tUli g,aakah suatu tanda di antara lcalian dan Dia?).-

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tanrbahan ini juga berasal dari

hadits Abu Sa'id dengan redaksi, '*'rJ*5.ii(Jr ,:o,'Fi9qfj;s$
'rh-- JS',JtI,:r;i.i i1r 

"ax-,ts 
i &r,yT $'i'r*5,sr;

V$ @ la.jis'*1 (Suatu tanda yang kalian mengenalinya? Mereka

pun menjawab, "Betis." Lalu Allah pun menyingkapkan betis-Nya,

malra bersujudlah setiap orang yang beriman kepada-Nya, dan
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tersisalah orang yang pernah bersujud karena riya' dan sum'ah,

lantas dia berusaha sujud namun punggungnya tetap lurus).

Maksudnya, punggungnya tetap lurus sehingga tidak bisa ditekuk

untuk sujud. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, o€'6 e-\t
1'jr!",-lt s 4 i i,;(if * ,&)u'rr5" (Sehingga tidak tersisa yang

dulunya pernah bersujud karena keinginannya sendiri, kecuali

diizinlmn untuk sujud). Maksudnya, dimudahkan baginya untuk sujud.
'rh;-"oi 'ttji d? ,fi>r, * rp bt ',h \;$j i3y'.ti*:- os i *- ti
! 12\'; lOan tidak tersisa yang dulunya pernah bersujud dengan

taqiyah fsekndar menutupi diri agar selamatJ dan iya, lcecuali Allah

menjadilrannya punggungnya tetap tegak. Setiap kali berusaha sujud

dia pun tersunglar ke belalcang).

Selain itu, dalam hadits Ibnu Mas'ud disebutkan serupa itu,

namun dia menyebutkan, ,16 *'&i;5 ,S'6 .iuiV us O?y 01.,0'i'fi

.-a! *** 6s #.9t 
".:.1',,oi 

,*: ,,:t:i:' o:t{$ (Mereka kemudian

berlrata, "Jil@ Dia menunjuklran kepada kami, niscaya kami

mengenalinya." Lalu Allah menyingkaplcan betis, makn merelw pun

bersunghtr sujud. Sementara punggung orang-orang munafik seolah-

olah menjadi seperti tanduk sapi). Dalam riwayat Abu Az-Za'ra' yang

diriwayatkan oleh Al Hakim disebutkan juea, L-:* ,#6, ;* gi
Qril- tr 4i6fit fi>tj (Sementara punggung orang-orang munafik

tetap lurus seolah-olah ada penyangga di dalamnya).

Kata QuL.Jl adalah bentuk jarnak dari kata 't',.i-i,,yaitu yang

ditusukkan ke tubuh kambing guling ketika hendak dibakar. Dalam

riwayat Al A'masy dari Abu Shalih, dari Abu Hurairatr, yang

diriwayatkan Ibnu Mandatr disebutkan,'#r'4',W:tLflX e fi
(Lalu dibentangkanlah jembatan, dan Tuhan mereka pun

menampakkan dii kepada mereka). Setelah itu disebutkan redaksi

serupa yang telah dikemukakan, dan di dalamnya disebutkan, J:; S1
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lU7 a (Jika Dia mengenalkan kepada kami, niscaya kami mengenali-

Nya).Sementara dalam riwayat Al Ala' bin Abdunahman disebutkan,

o etJ:Jr'*5,g xd'&i ui,:l'i-'j,*'d'#'# ht'p'e'j
(Kemudian Alloh Azza wa Jalla menolong kepada mereka lalu
mengenalkan diri-Nya kepada mereka, lalu berkata, "Alarlah Tuhan

kalian, maka ilaililah Aku." Maka kaum muslimin pun mengikuti-

Nva).

Sabda beliau dalam riwayat ini,it*'ert (Lalu mengenalkan

diri-Nya kepada mereka), maksudnya adalah memberikan ilmu yang

pasti ke dalam hati mereka yang membuat mereka mengetahui bahwa

Dia adalah Tuhan mereka.

Al Kalabadzi dalam kitab Ma'ani Al Akhbar berkata, "Mereka

mengetahui-Nya karena Allah menurunkan kepada mereka

kelembutan-kelembutan yang dengannya Allah mengenalkan Diri-
Nya. Maka, penyingkapan betis adalah hilangnya rasa takut dan huru

hara yang meliputi mereka sehingga terluput pula dari kesadaran

untuk menampakkan aurat mereka. Dalam riwayat Hisyam bin Sa'ad

disebutkan , ,ld'fi ,'9:j J\1 (4i'0rrj-1 ,lt y;* ;1a * i3 tt'ti:, e; j
jr3t ,:U; ,l'*l '€rut (Kemudian kami mengangkat kepala kami,

dan Dia pun telah kembali kepada rupa yang pernah kami lihat
pertama lcali, lalu Dia berkata, "Aku-lah Tuhan kalian." Maka kami

pun berlrata, "Ya, Engkau-lah Tuhan kami.') Ini mengindikasikan

bahwa mereka telatr melihat-Nya ketika pertama kali mereka

dikumpulkan."

Al Khaththabi berkata, '?englihatan ini selain yang terjadi di

surga sebagai penghormatan bagi mereka. Karena yang ini sebagai

ujian, sedangkan yang itu sebagai tambahan untuk penghormatan,

sebagaimana dalam penafsiran firman-Nya dalam surah Yuunus ayat

26, 't;r-i-1.rC.,-rir (Ada pahala yang terbaik [surga] dan

tambahannya)."
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Dia berkata, "Tidak ada kejanggalan tentang terjadinya ujian

di padang Mahsyar, karena dampak-dampak taklif tidak terputus

kecuali setelah menetap di surga atau di neraka. Bisa juga dikatakan

bahwa pada mulanya mereka tidak dapat melihat-Nya karena mereka

masih bersama orang-orang munafik yang tidak berhak melihat-Nya.

Kemudian setelah dipisahkan, diangkatlah hijab, maka saat itulatl

orang-orang beriman mengatakan, t!,'c,^3i (EngknuJah Tuhan kami) )'

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika dicermati dari redaksi, J; ti1

tAV A Qikn Dia mengenalkan kepada kami, niscaya kami mengenali-

Nya) danpenalawilannya, maka kejanggalan itu hilang.

Ath-Thaibi berkata, "status batrwa dunia adalah negeri cobaan

dan akhirat negeri pembalasan tidak memastikan bahwa hal itu akan

terjadi pada salah satunya sedangkan yang lain memperoleh

keistimewaan tersendiri. Karena alam kubur merupakan permulaan

alam akhirat, dan di dalamnya terdapat ujian, cobaan dengan

pertanyaan alam kubur dan sebagainya. Kesimpulannya, taklif terJadi

khusus di dunia, sedangkan yang terjadi di alam kubur dan di padang

Matrsyar adalah dampak dari itu semua."

Dalam hadits Ibnu Mas'ud disebutkan tarnbatran, Jf.'€
'€.*i )t*')"€ t:; di &iit 551 :l#t.,J,tt (Kemudian dikataknn

kepada lraum muslimin, "Angkntlah kepala kalian lcepada cahaya

kalian selradar dengan amal kalian.'). Sementara dalam ryiaksi
lainnya disebutkan, 

'fit:i }lJ,i'# i$.Gf 
):t6 d"'e'ji o!"r5

db a:)'j ,h",, e.gi o:ifi,p ,U) i,3ii ,giht ,j+t ,U; tt'5i1 ,Slrsr

, :;6lL#l (Lalu mereka pun diberi cahaya mereka sekndar amal

mereka. Maka di antara mereka yang diberi cahayanya seperti

gunung, ada juga yang lebih l<ecil dari itu, ada yang seperti pohon

dan ada pula yang lebih kecil dari itu, sampai yang terakhir dari
merelm diberiknn cahayanya di ujungjempol knkinya).
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Selain itu, dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir disebutkan,

rj'j & 1r-Ji\F uhli-1 (Dan setiap orang dari mereka diberi cahaya)

hingga beliau mengatakan ,';;1' "ir )';l.;b-t (Kemuaian cahaya

orang-orang munafik dipadamkan). Dalam hadits Ibnu Abba! yang

diriwayatkan oleh Ibnu Mandatr pun disebutkan , '& oq F ,N
ta.; tJ pg u ots t:,t ,y\bt Jt o*r;- i u;'l (Latu setiap orans

dari mereka diberi cahaya, kemudian mereka diarahknn ke jembatan.

Bila yang meniti jembatan itu orang munafik, maka cahayanya akan

dipadamkan). Dalam redaksi lainnya disebutkan, y'.?t S; ft't-'t ri|

f li b'f ttSr;i,,ryfr. $ut.;3tvxr .,! ilr ti; lsetetah mereka

sama-sama meniti jembatan, Allah mengambil cahaya orang-orang

munafik, maka merelm pun mengatakan kepada orang-orang beriman,

"Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari

cahayamu.')

Dalam hadits Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi

Hatim disebutkan, ,,itt -;i'UVi;rht ,tI;- tt $f e'*'$r ?'i- €f)
'r'it r$,iifu,;,6,',* ?1 )r Jt1,fu i,:,,i\ i:txi t't+i'*i
ny-4.ifi;Ar J:..|,*, e ig' ti t'$,,b. ti'u'i' u|iffi
ir-i,li3' He,giir i,r3r ,A;tr?,r:i .f iib',-ry$t;y,i t'$'r

)fu;#|JH ,ii o\y (Dan sesungguhnya pada Hari Kiamat

nanti kalian alcan berada di suatu tempat dimana suatu perintah Allah

meliputi manusia, lalu ada wajah-wajah yang memutih dan ada pula

wajah-wajah yang menghitam. Kemudian mereka berpindah ke

tempat lainnya dimana kegelapan meliputi manusia,lalu dibagikanlah

cahaya. Cahaya itu lalu diberiftan secara khusus kepada orang

beriman, sedanglun orang lufir dan orang munafik tidak

mendapatlran sedikit pun dari cahaya tersebut. Malca dari itu, orang-

orang munafik mengatalean kepada orang-orang beriman,

"Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari
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cahayamu...." Mereka kemudian kembali ke tempat dibagikannya

cahaya, namun mereka tidak menemukan sedikit pun. Setelah itu

dibuatkanlah di antara mereka sebuah dinding pemisah).

'A-ftryi (K e mu d i an m er e ka pun m e n gi kut i - Ny a) . Iyadh berkata,

"Maksudnya, mengikuti perintah-Nya, atau para malaikat-Nya yang

ditugaskan untuk itu."

'f 
i e'it-: (Dan dibentangkanlah jembatan Jahanam).

Dalam riwayat Syu'aib, setelah redaksi, J"t*:i (Engkau-lah Tuhan

lcnmi) disebutkan, '&'* t:*i ,:e:i4 (Allah kemudian

memanggil mereka, lalu jembatan Jahanam dibentangknn).

Catatan:

Dalam redaksi hadits ini ada bagran yang dibuang dari hadits

Anas tentang syafaat untuk pemberian keputusan kepada manusia di
padang Mahsyar. Dalam hadits Anas itu pun ada bagian yang dibuang

dari hadits ini tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di padang

Matrsyar. Maka dari kedua hadits itu bisa diurutkan, batrwa setelah

mereka dihimpun, tefadilah peristiwa seperti yang disebutkan dalarn

hadits bab ini, yaitu jatuhnya orang-orang kafir ke dalam neraka, lalu

selain mereka mengalami kesulitan di padang matrsyar sehingga

mereka meminta syafaat. Mereka kemudian diberi izun untuk

pembentangan jembatan, lalu ujian sujud untuk membedakan orang-

orang munafik dari orang-orang beriman, dan terakhir mereka

melewati jembatan. Dalam hadits Sa'id disebutkan, e 1r'-:H- i
ir-;,- F.dli ,ttlt::i;uit rr 'J4t 

nJaz lxemudian jembatan

dibentangkan di atas Jahanam, dan berlalatlah syafaat, maka mereka

pun berkata, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah.')

4 u'J"r|'of'ti ,{i * h' .J- lt l?j ),B lRasutuuah sAW

bersabda, "Maka alat yang pertama kali menitinya').Dalam riwayat
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Syu'aib disebutkan , cjlL.'):p-- (Meniti dengan umatnya). Sementara

dalam riwayat Ibrahim bin Sa'id disebutkan dengan redaksi, ti:*i
(Melewatinya). Maksud kata ganti itu adalah Jahannam.

Al Ashma'i berkata, "qs$jtjta artinya melewati lembah, dan

,#tjlt ;E i artinya menyeberangi lembatr."

Yang lain berkat a,*)E dan ;4f memiliki arti yang sama."

An-Nawawi berkata" "Maknanya, aku dan umatku menjadi

manusia pertama yang meniti jembatan dan menyeberanginya.

Kalimat..sl,jt jta dan $t;t')qi berarti menyeberangi lembah dan

meninggalkannya."

Al Qurthubi berkata, "Kemungkinan huruf hamzah di sini

(yakni :*il berfungsi untuk menjadikan kata kerja ini membutuhkan

obyek. Karena bila beliau dan umatnya merupakan yang pertama kali
meniti di atas jembatan, maka ini melazimkan penangguhan selain

mereka sampai mereka selesai menyeberang. Setelah beliau dan

umatnya menyeberang, maka seolah-olah beliau meninggalkan

manusia lainnya."

Dalam hadits Abdullatr bin Salam yang diriwayatkan oleh Al
Hakim disebutkan , ,u7'6i 6!;.L,li g;;* $h1fi:el iJ ,yi $6;j
l#r -#.s,J,, i,*;'u tFVi,,,it:rbl iaii br '& ;,ir oilfl$

O:j,J.$ ttj (Kemudian seorang penyeru berkata, "Mana Muhammad

dan umatnya?" Maka beliau pun berdiri yang diilatti oleh umatnya,

yang baik maupun yang jahat. Setelah itu mereka menempuh

jembatan, lalu Allah menghapus penglihatan musuh-musuh-Nya,

sehingga mereka saling berjatuhan dari sebelah kanan dan sebelah

kiri, hinga selamatlah Nabi dan orang-orang yang shalih). Sedangkan

dalam hadits Abu Hurairah secara marfu'disebutkan, frli >1 ,;;
:= 'ohi-'ri l:tft (Kita adalah umat terakhir namun yang pertama lcoli
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diperilrsa), selanjutnya disebutkan , f; t ii ,raii.'*'i\i A tfi
;qi '';kbf ilti e{h oii{,Fii:J*t ;fu' )vi b?}h;r (Maka

umat-umat lain pun membukakan jalan untuk kita, lalu kita berjalan
dalam l<eadaan terang bersinar dari bekas bersuci. IJmat-umat lain
kemudian berkata, "Hampir saja umat ini menjadi para nabi.")

il- il, 'i+i ,)r-ti Sllrio\j (Dan doa para rasul pada hari

itu adalah, "Ya Allah, selamatkan, selamatkan. ") Dalam riwayat

Syu'aib disebutkan, J 
-,!r 

\"rJ( )1,7'&-rt (Saat itu tidak ada

seorang pun yang berbicara kecuali para rasu[). Sedangkan dalam

riwayat Ibratrim bin Sa'ad disebutkan, Plr 6?ti.'r;;1i l*llS;-lt
'{-'{-"'i$l, ,9i (Dan tidak ada yang diajak-Nya berbicara kecuali

para nabi, dan doa para rasul saat itu adalah, "Ya Allah,
selamatkanlah, selamatkanlah.') selain itu, dalam riwayat Al Ala'
disebutkan, t-1 it Pi ,r:4it (Sedang ucapan mereka adalah, "ya

Allah, selamatkanlah, selamatkanlah.') Jug4 dalam riwayat At-
Tirmidzi yang berasal dari hadits Al Mughiratr disebutk ur, ,;ly'yJlt':4
'*'{-"'qi ,St:}lt $ 1Si*tol orang-orang beriman di atas jembatan

adalah, " Ya Tuhanla4 s elamatl<nnl ah, s elamatkanlah.' )
Kata ganti yang pertama (yakni it-ll adalah para rasul,

namun pernyataan bahwa perkataan ini merupakan simbol orang-
orang beriman tidak berarti orang-orang beriman mengucapkan ini,
tetapi hanya para rasul yang mendoakan keselamatan bagi orang-
orang beriman, sehingga itu disebut sebagai simbol bagi mereka.

Dengan demikian hadits-hadits ini telatr dikompromikan. Ini
ditegaskan oleh sabda beliau dalam riwayat Suhail, 'Jr',:l-'Ji; t;i

il..a;,- F.iiJi ,iirritl, (Saat itulah berlatamya syafaat, ,ya Allah,

s elamatkanlah, s elamatkanlah.' )
Dalam hadits Abu Sa'id disebutkan tambahan, )rlS blt i;j
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q,?j,t 
lPJt ri-tEgi,ii-jgi,g$€i,ii;st luatca ada orang beriman

yang berjalan sekejap mata, ada yang seperti kilat, ada yang seperti

angin, adajuga yang seperti kuda dan tunggangan yang sangat cepat

larinya). Sementara dalam hadits Hudzaifah dan Abu Hurairatr

disebutkan, )s?r'.t :,i ,P,'-F'i ,{tt'S'i ,6}r'15 "dit'X

i-u;i fr:€f (Yang pertama dari mereka berjalan seperti kilat,

kemudian seperti angin, lalu seperti burung, dan seperti tunggangan

yang larinya cepat, sementara amal-amal merel<n berjalan bersama

mereka). Selain itu, dalam riwayat Al Ala' bin Abdurrahman pun

disebutkan , y?jt: ,F, ;q'b {ib'}$\}t ?Vt (Latu iembatan

dibentangkan, makn berjalanlah (orang beriman) di atasnya seperti

htda dan tunggangan yang cepat larinya).

Dalam hadits Ibnu Mas'ud disebutkan, ):s ,)b rfii ,e{'JA-'i

ft it'd, l,-i ,*r^!-:s "€ ,9t;r'g { ,ft )}s ;-V # ,€ij
;4bl e$r'h:jt";-;- ,P'j,'rls'i ,aF '*s "i ,{-}u i ,;'S:,
',*-: hr, *iU")a"t *'* iJ!-ti y-S-: ,*t 

'b H yi e$t * t:'i
'*Jr- i'2r3t'4rV'qit: ,h1 (xemudian dikatatrn *"poao mereka,

"selamatlah kalian sesuai dengan kadar cahaya knlian." Maka di

antara mereka ada yang berjalan hanya sekejap mata, kemudian

seperti kilat, lalu seperti awan, lantas seperti berlalunya bintang,

kemudian seperti angin, lalu seperti hrda yang cepat larinya, lantas

seperti unta yang cepat larinya, sampai orang yang diberikan

cahayanya di ujung jempol kakinya merangkak pada wajahnya, kedua

tangannya dan kedua lakinya, menyeret dengan tangan yang satu

sementara yang satunya lagi menyangga, menyeret dengan satu l<nki

sementara yang satunya lagi menyangga, sementara di sisinya api

menj ilat-j ilat, s ampai akhirnya dia s elamat).

Disebutkan dalam riwayat Abu Hatim pada pembahasan

tentang tafsir, dari jalur Abu Az-Za'ra', dari Ibnu Mas'u a, j ,9ir';S
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h') e;l ll o, '.lr, :* i,b'i ;*i'i,,Pt >;i i,P, i,{:}t
ar.L-lt 9k" j *upq.i€i ,b i,3:j (Seperti metintasnya kilat,

kemudian seperti angin, lalu seperti burung, lantas seperti lada yang

cepat larinya, kemudian seperti unta, lalu seperti lompatan laki-laki,
sampai yang paling terakhir adalah seorang laki-laki yang cahayanya

hanya di ujung kedua jempol kakinya, lalu dia menelusuri jembatan

dengannya). Sementara dalam riwayat Hannad bin As-Sari dari Ibnu

Mas'ud, setelah lafazh"(seperti) angin" disebutkan, ,;tjt L"iS "j

\€.cfh:1 trtt-,Jiy+ y ,rb &-i.*, nt l;* j ,*,ytt ;,?
Uie'O-')ljl;i |d'J (Setelah itu seperti ternakyang paling cepat

larinya, sampai ada orang yang melintas dengan berlari kecil,

kemudian berjalan biasa, lalu yang paling terakhir merayap dengan

perutnya sambil berkata, "Wahai Tuhanku, mengapa Englau
melambatlanlan?" Allah befirman, "Engkau dilambatknn oleh
amalmu.')

Ibnu Al Mubarak menyebutkan dari Mursal Abdullah bin

syaqiq, 1t:ei]ir {i*i,i-,,Jrt Pgi,#€t Qt-l,s,& ,yrj,Ty..t

t4,;- Fry-,i ii o:S-,p ,# 6:,U;t aiTs pii;-,y!j,':'ri ,i:zlt
(Lalu melintaslah orang dalam sekejap mata, ada juga yang seperti
melesatnya anak panah, seperti burung yang eepat, seperti lcuda

ramping yang cepat larinya, dan ada pula orang yang melintas

dengan melompat, berjalan biasa, dan yang terakhir selamat dengan

merangknk).

";)g 
!.1(sementara di jembatan itu ada l@it-koit).Maksud

kata ganti ini adalatr jembatan. Dalam riwayat Syu'aib disebutkan, \rri
'=.')€'# (Sementara di dalam Jahanam terdapat kait-kilit).

Sedangkan dalam riwayat Hudzaifah dan Abu Hurairah disebutkan,

rr,>Vt",r g\ij;V"uia|$s y(Pt C6 e, (sementara di kedua

tepi jembatan itu terdapat l(ait-kait yang tergantung, yang
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diperintahlran untuk mengait orang yang diperintahl<an untuk dil@il).

Selain itu, dalam riwayat Suhail disebutkan, 1r-.11t '.r-J)f *:ei
(Sementara di atasnya terdapat kait-kait api).

Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi berkata, "Kait-kait ini

adalatr syahwat yang diisyaratkan oleh hadits, :tfi<i:Ju.)r.frr cil
(Neralra dikelilingi oleh syahwat). Jadi, syatrwat-syahwat itu

ditempatkan di pinggirnya, sehingga orang yang suka memperturutkan

syatrwat terjatuh ke dalam neraka, karena syahwat itu adalah pengait-

pengaitnya."

Dalam hadits Hudzaifah disebutkan, 96-fr ,e-'jrs'U1'\i S;';i
ff-.i q- bf.2)t f+ (Dan diutuslah amanat dan rahim, lalu

keduanya berdiri di kedua tepi jembatan, di sebelah kanan dan di

sebelah hri). Maksudnya, keduanya berdiri di kedua sisi jembatan.

Artinya, karena besamya perkara amanat dan rahim (terkait dengan

hubungan kekerabatan) dan besarnya konsekuensi para hamba untuk

memelihara keduanya, maka keduanya ditempatkan di sana untuk

mencegat yang menjalankan amanat dan yang berkhianat, serta yang

menyambung hubungan kekerabatan dan yang memutuskan hubungan

kekerabatan. Lalu keduanya menuntut orang yang menyia-nyiakan

amanat dan bersaksi atas orang yang memutuskan hubungan

kekerabatan."

Ath-Thaibi berkata, "Kemungkinan yang dimaksud dengan

amanat ini adalatr yang terdapat dalam firman Allah dalam surah Al

Ahzaab ayat 72, &3\ii yrtit:;.Jt s* it6\i tb? gl. (Sesungguhnya

Kami telah mengemuknkan amanat kepada langit dan bumi).

Sedangkan silaturahim (hubungan kekerabatan) dimaksud adalah yang

terdapat dalam firman Allah dalam suratr An-Nisaa' ayat l, it rlq

ir;ltt; *ro:f"r;S q$r lOon bertakwalah kepada Allah yang dengan

[mempergunakanJ nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,

dan [peliharalah] hubungan silaturrahim). Maka di situ terkandung
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makna pengagungan perintah Allah dan sikap kasih sayang terhadap

sesama makhluk Allah. Seolah-olah keduanya yang memagari kedua

sisi Islam, yaitu jembatan tersebut dan menjadi fitrah untuk keimanan

dan agama yang lurus."

9riii..,lr )?,y (Seperti duri as-sa'dan). Kata 9r1i1-Jl adalah

bentuk jarnak aari iirir.l-:.,, yaitu tumbuhan berduri. Biasanya, kata ini

digunakan sebagai ungkapan pepatah tentang bagusnya tempat

gembalaan, ot:ril.J;g \j ,tT (Tempat gembalaan, dan bukannya duri

as-sa'dan).

frrrlil-Jr !? i-?:61 llpakah knlian pernah melihat duri as-

sa'dan?). Ini adalah redaksi pertanyaan untuk memastikan bahwa
gambaran tersebut bisa dipahami.

xor rf u+!ir 'rlJ'j-I L+( 'r; luonyo saja tidak ada yang

mengetahui kadar besarnya selain Allah). Maksudnya, duri tersebut.

Dalam riwayat Al Kusymihani disebutkan dengan redaksi, '"3'*.
Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, tbLr';S g'&l
ht\tgta"k ada yang mengetahui kadar besarnya selain Allah).

4.b\a6r'r-;SoZA (Lalu l@it-koit itu mengait manusia sesuai

dengan amalan-amalan mereka). Tsa'lab dalam kttab Al Fashih
berkata, *'tihi disebutkan dengan harakat kasrah untuky''/ madhi dan

dengan hxakat fathai untuk mudhari'."

Sementara Al Qazzaz menyebutkan sebalikny4 namun harakat
lra s r a h p ada mudh a ri' leblh fasih.

Az-Zatn bin Al Manayyar berkata, "Penyerupaan kait-kait itu
dengan duri as-sa'dan khusus berkenaan dengan kecepatan

mengaitnya dan banyaknya duri sebagai perumpurmaan bagr mereka

dengan mengemukakan sesuatu yang mereka ketatrui di dunia,
kemudian dikecualikan bahwa penyerupiuul itu tidak sama dalam hal
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kadarnya (ukurarurYa). "

Dalam riwayat As-Sudi disebutkan , b'4)€'#W ,6,J

,"rJl| iiO'j;$;- sti (Sementara di l<edua sisinya terdapat malaikat-

malaiknt yang memegang kait-kait api yang digunakan untuk menSa!!,

manusia). Sedangkan dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, Jj:4i

J['z:a-;t,:Jv sr:-rir (Kami berkata, "Apa itu jembatan?" Beliau

menjawab, "Titian yang menggelincirkan.') Maksudnya, titian yang

dapat menggelincirkan kaki. Penjelasannya akan dikemukakan pada

pembahasan tentang tauhid.

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, 
'oi 

,*.t# i'S'6

giTJr'utOsti,r;:lr'utbi Jorft)t (Abu Sa'id berknta, "Telah sampai

kabar kepadaku, bahwa iembatan itu lebih tajam daripada pedang

dan lebih kecil daripada rambuf.') sementara dalam riwayat Ibnu

Mandatr dari jalur ini disebutk *r, ,#.,irr g,( n'# iri 1S' 'id bin

Abi Hilal berlata, "Telah sampai lcabar l<epadalat") Redaksi ini

diriwayatkan secara maushul oleh Al Baihaqi dari Anas, dari Nabi

SAW, dengan memastikan itu, namun sanad-nya lemah' Ibnu Al

Mubarak mengemukakan dari Mursal Waid bin (Jmair, Sa lrll'01
'.il1'zg)'H'3i ;arir y'i3-b'i ut,:',Ys W,s t;I.Jr

(sesungguhnya jembatan itu seperti pedang, sementara di kedua

sisinya terdapat luit-kait. Sungguh hanya dengan satu kait saja bisa

mengait lebih banyak daripada suht Rabi'ah dan Mudhar).Ibnu Abi

Ad-Dunya meriwayatkan dari jalur ini, dan di dalamnya disebutkan,

ir,-j ir- *t ,ilt- # ,*'z(rt'vj,q (Sementara para malaikat di

kedua sisinya mengucapftan, "Ya Tuhanlcu, selamatftanlah,

selamatkanlah.')

Diriwayatkan dari Al Fudhail bin Iyadh, dia berkata, 'Oi J*.

,L:.-3 ,itt'z;tj it'i.- )11 'a;e ,*'di'P L;.iti;; tr:;1,
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#'):1,ar-l ,:ni4z ,f ,il;;,;ilJr b's?:g;*Jt ubsi *;# )ri t:c-)
ittr zir,-l'H j\:#'ib lil.(Tetah sampai kabar kepada kami, bah*.a

iembatan itu sepanjang perjalanan lima belas ribu tahun. Lima ibu
tahun menanjak, lima ribu tahun menurun, dan lima ribu tahun
mendatan Jembatan itu lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam
daripada pedang. Ia terletak di atas Jahanam. Tidak ada yang dapat
melewatinya kecuali jiwa yang kecil karena takut kepada Allah).
Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Riwayat ini mu'dhar, tid,ak

valid.

Selain itu, diriwayatkan dari Sa'id bin Hilal, dia berkata, oi tgf.

?rlr..srtilt 
',h 

ofl, ,p) ,u"tit ;ai,i. r)" *, U'oSi btft)r (Telah

sampai kabar kepada kami, bahwa jembatan itu bagi sebagian orang
lebih kecil daripada rambut, dan bagi sebagian lainnya bagaiknn
lembah yang lebar). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Al
Mubarak dan Ibnu Abi Ad-Dunya, dan riwayat ini mursar atau
mu'dhal. Ath-Thabari juga meriwayatkan hadits lain dari jalur
Ghunaim bin Qais, salah seorang tabiin, dia berkata, j ,/fi,]6r J#
b #r'n$,l''* ,qU: &"f\i .,fr6&i 42::j cx.e&i ,#1,rd ({rr.:i

f41t1. *.J,rs o:*i, trt: ,9rtJi h!)t (Neraka ditampakkan kepada

manusia, lalu seorang penyeru berkata, "Ambillah teman-temanmu
dan biarkan teman-temanku." Maka nerakn pun menelan setiap orang
yang,menjadi halotya, dan ia lebih mengetahui daipada seseorang
mengetahui analcnya. Sementara orang-orang beriman keluar dengan
pakaian yang tetap bersih). Para periwayat hadits iru tsiqah namun
sanad-nya munqathi'.

#}{i, & (oi antara mereka ada yang binasa karena

perbuatannya).Dalam riwayat Syu'aib disebutkan dengan redaksi, 6,.
'r#i (Ada yang dibinasakan). Sebagian periwayat Imam Muslim

mencantumkannya dengan lafazh, iS-s it.Kata ini berasal aan iy.w:jr
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(tertutup). Dalam riwayat Abu Dzar dari Ibrahim bin Sa'ad yang akan

dikemukakan pada pembahasan tentang tauhid disebutkan dengan

keraguan. Sementara dalam riwayat Al Ashili disebutkan, biit &j
#rrg (Di antara merel<a ada yang aman ditutupi amalnya).Kata'o*-

berasal dari kata i:-gj, (perlindungan). Maksudnya, ditutupi amalnya.

Juga, dalam lafazh sebagian periwayat Imam Muslim disebutkan

dengan lafazh, $ (fat<nl) sebagai pengganti kata'qP.. Kata ini te{adi

karena kesalahan tulis.

JS'f,5t &i <Oi antara mereka ada yang terputus [dari yang

selamatJ). Dalam riwayat Syu'aib disebutkan dengan redaksi, ,y &j
J|:#i- (Di antara merekn yang terputus [dari yang selamath.

Sementara dalam riwayat Al Ashili pada bagian ini disebutkan dengan

huruf jim, dan juga yang diriwayatkan oleh Ahmad Al Jurjani dari

riwayat Syu'aib yang di-dha'rf-kan oleh lyadh. Abu Ubaid
rnenguatkan riwayat yang disebutkan dengan huruf dzal, sementara

Ibnu Qurqul menguatkan riwayat dengan huruf kha' dan dal.

Al Harawi berkata, "Maknanya, kait-kait neraka itu
memutuskan perjalanannya sehingga dia terjatuh ke dalam neraka."

Kemungkinan juga maknanya adalah anggota tubuhnya

terpotong-potong. Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya

adalah mereka terputus dari barisan orang-orang yang selamat.

Bahkan ada yang mengatakan bahwa Jt'-i;;t adalah sawan. Pendapat

ini dikuatkan oleh Ibnu At-Tin, dia berkata, "Ini lebih sesuai dengan

redaksi haditsnya."

't.4"i {Kemudian selamat). Dalam riwayat Ibratrim bin Sa'ad

disebutkan, e)hL-"j 1Xr*udian tampak). Kemungkinan juga

disebutkan dengan fuxaf kha', sJrtiJ "rtityu 
dibebaskan sehingga

kembali kepada makna ;F5- (selamat). Dalam hadits Abu Sa'id
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disebutkan {^:Gi';- e'i# e",;*i"J\:ilt I *6
t},J (Lalu ada yang selamat lagi diselamatkan, ada yang selamat

dengan cacat dan ada yang terdorong ke dalam neraka Jahanam

hingga ada orang berjalan dengan diseret).

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Dari sini dapat disimpulkan, bahwa

orang-orang yang meniti jembatan itu terbagi menjadi tiga golongan,

yaitu: (a) selamat tanpa cacat, (b) binasa dari permulaan, dan (c)

pertengahan antara keduanya yang kemudian selamat. Masing-masing

dari ketiga golongan ini terbagi menjadi beberapa bagian sebagaimana

sabda beliau, '{.Cti 
)fi)(sesuai dengan kndar amal mereka). Ada

perbedaan pendapat mengenai ejaan "a\lt-k, dalam riwayat lmam

Muslim disebutkan dengan huruf sin, (i"\ik) maknanya adalah yang

saling menunggangi, sementara sebagian periwayat meriwayatkannya

dengan huruf syin, 1irl,i3S:;; maknanya adalah digiring dengan kasar.

Ada juga yang mengatakan dengan lafazh "dt'&, maknanya adalah

tulang punggung.

Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dari jalur lainnya, dari

Abu Sa'id secara marfu', ,Li! # * & GoP;. A(ar ggi
dtJ?i,y."u.gJ'1 ,g6'j y.",il:'gii |j* gct ,u"6t ffi-p ,9';ff.r'

r-<+ (lemiatan dibentangkan di kedua tepi Jahanam di atas kait yang

seperti kait as-sa'dan. Kemudian manusia menyeberang, maka di

antara mereka ada yang selamat tanpa cacat, ada yang terkoyak-

koyak kemudian selamat, ada yang turtahan padanya dan ada juga

yang terpelanting ke dalamnya).

D+ jJ. ,tLi' i,, ?rr et ,i\. up lUtngga ketika Altah telah

selesai memutusknn di antara para hamba-Nya). Demikian redaksi

yang disebutkan dalam riwayat Ma'mar di sini, sedangkan yang

lainnya menyebutk6, tij |s-Lj, (Setetah ini). Dalam riwayat Syu'aib
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disebutkan, ",r3r J.ii grit)t U&')ilr iri( q,? (Hingga ketika Allah

hendak merahmati orang-orang yang dikehendaki-Nya dari kalangan

ahli neraka).

Ibnu Az-Zubair berkata, "Apabila kata Lt-Jt disandangkan

kepada Allah, maka maknanya adalah ketetapan dan pemberlakuannya

terhadap yang ditetapkan. Maksudnya, mengeluarkan ahli tauhid dan

memasukkan mereka ke dalam surga serta menetapkan ahli neraka di

dalam neraka. Kesimpulannya, maknanya adalah Allah menetapkan

adzab untuk yang telah ditetapkan adzab baginya, sedangkan bagi

yang tidak ditetapkan maka yang berlaku adalah kata jawabannya

walalupun redaksinya tidak disebutkan."

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Maknanya, tersambunglya waktu

yang telah berlalu dalam ilmu Allatr untuk merahmati mereka."

Dalam hadits Imran bin Hushain yang telah dikemukakan di

akhir bab sebelumnya disebutkan, bahwa mereka dikeluarkan dengan

syafaat Muhammad SAW. Dalam riwayat Abu Awanah, Al Baihaqi

dan Ibnu Hibban dari hadits Hudzaifah disebutkan , ,i(s S- ,";ir[ J'k
fifi ,J'Fi 'ri.i'l lttrohim berknta, "Wahai Tuhan, Engkau telah

membakar anaklat" Allah pun berfirman, "Keluarknnlah.") Dalam

hadits Abdullah bin Salam yang diriwayatkan Al Hakim disebutkan,

bahwa yang mengatakan ini adalah Adam. Sementara dalam hadits

Abu Sa'id disebutkan, q:fit b €';#i-"r3 ,1F, ein6"r3|.'#16t
tjL:i ..;tt?\6,,,tit-',,"7,jlt €.,?te t:-r;'$'&fr 41t$ tfi.y'l-

.,t-Li o:ib-;- (Maka tidaklah knlian, orang-orang yang paling gigih

dalam menyerukan kebenaran. Terkndang terlihat jelas orang yang

beriman bagi Tuhan Yang Maha Perkasa bagi kalian pada hari itu.

Dan bila mereka melihat diri merelm telah selamat di kalangan

saudara-saudara mereka, mereka berkata, "Wahai Tuhan kami,

fmerelral adalah saudara-saudara kami, mereka dulu shalat bersama

kami.') Demikian juga redaksi yang diriwayatkan dalam riwayat Al-
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Laits yang akan dikemukakan pada pembahasan tentang Tauhid.

Dalam riwayat [mam Muslim yang berasal dari Hafsh bin

Maisarah ada perbedaan redaksi yang akan saya paparkan. Ini artiny4

semuanya meminta syafaat, dan sebelum mereka, Nabi SAW pun

telatr meminta syafaat. Disebutkan dalam hadits Abdullatr bin Amr
yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dengan sanad yang hasan

secara marfu', ?tt flbb tl,, hr ft 'i!b ,F-f ; rO' N, ,yi'U PU
G t:or; lt ov db ,*;rA'.1 d o$5 ,'a;;b6,?et )*t6 ;i r1?p\
'+/;i1e'tl.,d, JtiS ,b.'6 * 11 6eiumlah ahli kiblat yang masuk tidak

diketahui jumlahnya kecuali oleh Allah, itu akibat mereka bermaksiat

terhadap Allah dan keterlaluan dalam bermal<siat terhadap-Nya serta

menentang untuk taat terhadap-Nya. Aht kemudian diizinkan untuk

memberi syafaat, maka alat pun memuji Allah sambil bersujud

sebagaimana alu memuji-Nya sambil berdiri, lalu dikatakan

kepadalat " Angkatlah kepalamu. ")

Ini dikuatkan dengan hadits Abu Sa'id yang menyebutkan,

bahwa para nabi, para malaikat dan orang-orang beriman memberi

syafaat. Dalam riwayat Amr bin Abi Amr dari Anas yang

diriwayatkan An-Nasa'i disebutkan sebab lain dikeluarkannya ahli

tauhid dari neraka, fi g')$t \i;i b ,*. u ,Y\ii u,rht 'ar7e b Z;i
iiti *,erof f r &r .iii3; '#'€S'e e16 :lrlr ltt Sfi ,$t
b?,H #l,b; .)8,b';#\',t$,lri.,jr (Dan setesai menghisab

manusia serta memasul*an yang tersisa dari umatlru ke dalam neraka

bersama para ahli neraka. Lalu para ahli neraka berkata, "Ternyata

tidak berguna bagi kalian bahwa dulu kalian menyembah Allah dan

tidak memperselaiukan sesuatu pun dengan-Nya." Maka Allah Yang

Maha Perlrnsa berfirman, "Demi kemuliaan-Ku, Alil pasti

membebaskan mereka dari neraka." Maka dikirimlah utusan kepada

merelra, lalu mereka pun dikeluarkan).

Selain itu, dalam hadits Abu Musa yang diriwayatkan oleh
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Ibnu Abi Ashim AlBazzarsec:ra marfu' disebutkan, rrir,1if ',er*r. 
15$

,r!,6 r;4t^1 tlk li,lGi3r "A iiu- ,#t fi V lt ,a u't{6',l6' ,/
"*'j\ 6 uis ,t,i;w t16r ; 6 i-* iij :&ta1J; Ci 6r 'riri .r!
lb+J& 4 [,][i3r )ti tli]iir$r' f( bts uitt ]V w,6Vti
(Setelah berkumpulnya ahli neraka di neraka bersama ahli kiblat
yang dikehendaki Allah, orang-oranq l*fi, mengatakan kepada

merelra, "Bukanlah knlian kaum muslimin?" Mereka menjawab,

"Benar." Orang-orang kafir berkata lagi, "Ternyata tidak berguna

keislaman kalian bagi kalian. Kini, l<alian menjadi seperti kami di
dalam neraka." Mereka berkata, "Kami mempunyai dosa-dosa

sehingga kami dihulcum karenanya." Lalu Allah memerintahkan untuk

mengeluarkan ahli kiblat, maka merelm pun dikeluarknn. Setelah itu

orang-orang kafir berkata, "Duhai kiranya dulu knmi menjadi orang-

orang Islam.")

Mengenai hal ini, ada juga riwayat dari Jabir yang telatr

dikemukakan pada bab sebelumnya, dan juga yang diriwayatkan dari

Abu Sa'id Al Khudri yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih. Dalam

hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq disebutktrr^, .tsifi.:ii r*;(li rpii ,it-"j
o'tl1l.;j "rql:lr 6ii ,lJui-i t'ib! ,#lilr t;ii ,|lrr,-; (Kemudian

dilratal<an, "Panggilkan para nabi agar merekn memberi syafaat."
Lalu dilratakan, "Panggilkan para shiddiqin agar mereka memberi

sydaat." Setelah itu dikntakan, "Panggilkan para syuhada agar

merelra memberi syafaat.'). Dalam hadits Abu Bakrah yang

diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim dan Al Baihaqi secara marfu'

disebutkan, ebi:;-'j ,*iia ,i h' g$ , lat ov b6, J3;-
o,* ;* o1{L};#!il9 ti Q':lt1 $ti r<itdt, yi;it:,r (Manusia

dibawa lce atas jembatan, lalu Allah menyelamatkan siapa yang

dikehedaki-Nya dengan rahmat-Nya. Kemudian diizinkan bagi para

malaikat, para nabi, para syuhada dan para shiddiqin untuk memberi

syafaat. Mereka kemudian memberi syafaat, dan merekn fahli neraka]
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pun keluar).

xn' it .jt r L{ 45 og'& (Dari kalangan yang bersal<si bahwa

tidak ada sesembahan kecuali Allah). Al Qurthubi berkata, "Di sini

tidak disebutkan kesaksian tentang kerasulan, karena biasanya sudah

menjadi kelaziman dalam pengucapannya sehingga cukup disebutkan

yang pertama. Atau karena ini terkait dengan semua orang-orang yang

beriman, baik dari kalangan umat Muhammad SAW maupun yang

lain. Seandainya kesaksian tentang kerasulan disebutkan, maka akan

sangat banyak disebutkan. "

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan yang pertama lebih

tepat, sedangkan pendapat kedua kurang tepat, karena sebenarnya

kesaksian tentang kerasulan bisa diungkapkan dengan kata jamak,

misalnya kami beriman kepada para rasul-Nya. Sebagian ahli bid'atr

berpatokan dengan zhahimya, sehingga menyatakan bahwa orang

yang mengesakan Allah dari kalangan ahli kitab akan keluar dari

neraka walaupun tidak beriman kepada para rasul yang tidak diutus

kepada mereka. tni adalatr pendapat yang sangat tidak benar, karena

orang yang mengingkari kerasulan para rasul berarti mendustakan

Allah (yuk i mendustakan batrwa Allah telah mengutus mereka),

sedangkan orang yang mendustakan Allah berarti tidak mengesakan-

Nya.

'f"fr';ti isct'-lr ;i lOia memerintahkan para malaiknt agar

mengeluarknn mereka). Dalam hadits Abu Sa'id disebutkan dengan

redaksi, l?f6 )6) Jt4 ry e i+: ".t,*\y(Pergilah 
kalian, matra

siapa pun yang l<nlian temukan di dalam hatinya terdapat keimanan

seberat satu dinar maka keluarkanlah dia). Sementara dalam hadits

Anas tentang syafaat yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya

disebutkan,'&/16 t:b l.tt^5 @atu ditetappnn bagifu suatu batasan,

malra alat pun mengeluarkan mereka). Kesimpuiannya, ptra malaikat

diperintalrkan untuk meriwayatkan sebagian ahli neraka berdasarkan

pernyataan para rasul yang menunjukkan mereka. Jadi, yang
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meriwayatkan mereka secara langsung adalah para malaikat. Dalam

hadits ketiga belas pada bab ini telah disebutkan keterangan mengenai

masalah ini.

Dalam hadits Abu Sa'id juga, setelah kata t3't @iii sawi)

disebutkan, t:* t4 )ui g.t ,oji- i ug ,fu o"# (Maka

mereka [para malaikatJ pun mengeluarkan banyak manusia,

kemudian merekn berkata, "Wahai Tuhan kami, knmi tidak

meninggalkan kebaiknn di dalamnya [nerakaJ. ') Dalam hadits ini

disebutkan juga, 'lt ,:oh:ilt'g,;i ,o'#t'gi ,iSi'.lat ri.i3 ,?tt S'4i
's-s r.+ t:f4 d ti W tH ,;tjr'6'ru;'e;* .,br:.,sr V':1\ u-
(Allah kemudian berfirman, "Para malaikat, para nabi dan orang-

orang beriman telah memberi syafaat. Kini, tidak ada lagi yang

tersisa kecuali Tuhan Yang Paling Pemurah di antara para

pemurah." Setelah itu Allah menggenggam satu genggaman dari

neral<a, lalu dikeluarlean darinya sejumlah orang yang sama sekali

tidak pernah melalatkan kebailan).

Selain itu, dalam hadits Ma'bad dari Al Hasan Al Bashri, dari

Anas disebutkan, |:tj;'A ,,)6.h' it &7 i6 ",# d. ttit'q: 6- ,Ji6
t,'' ir ir r jri; ,ry\',gs-nt *e3 €y-Et dht ,iyj',#i ,u
(Afu kemudian berkata, "Wahai Tuhanht, izinkanlah aht [memberi
syafaatJ bagi orangyang mengucaplan, 'Laa ilaaha illallaah'." Allah

berfirman, "Itu buknn bagianmu. Akan tetapi, demi Kemuliaan-Ku,

keagungan-Ku, kebesaran-Ku, dan keperkasaan-Ku, pasti Alat akan

mengeluarlran orang yang mengucapkan, 'Laa ilaaha illallaah'.')
Pada pembatrasan tentang tauhid akan dijelaskan. Iuga, dalam hadits

Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, ril :hr 'J:;{'j

f."*Ji ,*rLfl (Kemudian Allah berfirman, "Alar mengeluarkan

dengan ilmu-Ku dan dengan rahmat-Ku.'). Sedangkan dalam hadits

Abu Bakar disebutkan , & o,3# I os ,i ,fi rtt;i1 ,.,;o;tlr ?\i ut

(Alat-lah Yang Paling Pemurah di antara para pemurah.
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Masulrlranlah ke dalam surgalru orang yang tidak mempeselcutukan

sesuatu pun dengan-Ku).

Ath-Thaibi berkata, "Ini menunjukkan bahwa setiap kadar

keimanan sebelumnyq yaitu seberat gandum, kemudian biji gandum,

lalu biji sawi, dan butiran gandum, itu adalah yang mengungkapkan

pembenaran dan pengakuan, bahkan setiap buah keimanan yang ada di

dalam hati orang-orang yang beriman. Ini semua dapat dikategorkan

menjadi dua macam, yaitu:

1. Yang menambah keyakinan dan ketenteraman jiwa, karena

banyaknya bukti-bukti yang menunjukkan kepada yang

dibuktikan adalah lebih kuat daripada yang menafikarurya.

2. Yang mengantarkan kepada amal, dan batrwa keimanan ini

bertambah dan berkurang sesuai dengan kadar amalnya.

Katego;i ini dikuatkan oleh sabda beliau dalam hadits Abu

Sa'id, t i (* ft);;-'f (Mereka sama sekali tidakpernah

berbuat kcbailan)."

Al Baidhawi berkata, "Perkataan Allah kepada beliau, U; e
iJ-, (Itu bukan bagianmu), maksudnya adalatr Aku yang akan

mela]<ukan itu sebagai pengagungan bagr Nama-Ku dan pengagungan

bagt pengesaan-Ku. Ini merupakan pengkhusuan dari keumuman

hadits Abu Hurairah, W.i Xu' ff Ljf I jLt 'c,i etfu)r,r,ir lilf
(Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatlu adalah orang

yang mengucapkan, "laa ilaalta illallaah" dengan tulus ikhlas).

Kemungkinan juga berlaku secara umum dan diterapkan pada situasi

dan kondisi lainnya."

Ath-Thaibi berkata, 'Tika kita menafsirkan apa yang

dikhususkan bagi Allatr itu sebagai pembenaran saja yang tidak

disertai dengan buahnya, dan apa yang dikhususkan bagi Rasul-Nya

itu sebagai keimanan yang disertai dengan bualrnya yaitu berupa

bertambahnya keyakinan atau amal shalih, maka tercapailah
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penggabungan tersebut."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan ada pemaknaan

lainnya, yaitu bahwa yang dimaksud dengan, U-J 3,tli',.1 (n" bukan

bagianmu) adalah mengeluarkan secara langsung, bukan asal

syafaatnya, karena ini adalah syafaat terakhir yang digunakan untuk

mengeluarkan orang-orang tersebut. Jadi, jawaban Allah ini tentang

pengeluaran secara langsung. Karena itulah dalam hadits fd' l.A 
"i

eGL) (Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatht)

dinyatakan batrwa syafaat ini disandangkan kepada beliau, karena dari

permulaan beliau meminta itu. Penjelasan tentang hadits /tJ' 'ri)i
gfur(Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatlat) telah

dipaparkan di akhir bab sebelumnya.

;'ir!*l )Cl fl;"ji{}F (Mala para malaikat pun mengenali

merelra tanda bekns-belras suiud). Dalam riwayat Ibrahim bin Sa'd

disebutkan dengan redaksi, ;:|r!-l -iL. :J, e Ci;* (Maka para

malailrat pun mengenali mereka di neraka dengan tanda bekas sujud).

Ibrut Az-Zain bin Al Manayyar berkata" 'Diketahuinya sifat

bekas sujud ini sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Al
Fath ayat 29, 2:jr!,Jt /',*'#'i'\.d pt ", (Tanda-tanda merapa

tampak pada muka mereka dari bekas sujuA. Kare,lra wajatr mereka di

neraka tidak terkena dampalrrya sehingga sifatnya tetap sebagaimana

asaln5xa."

Yang lain berkat4 '?ara malaikat itu mengenali mereka

dengan bekas bersuci."

Pendapat ini perlu ditinjau lebih jauh, karena tanda ini khusus

bagi umat ini sedangkan orang-onmg yang dikeluarkan itu lebih

umum dari itu.

iirJ;lr'j {tt i.t 
-u 

FU'oi rgr ,P b, {;i (Karena Attah tetah
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mengharamlran neraka memakan anak Adam pada bekas sujudnya).

Ini adalah jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan, yaitu

bagaimana para malaikat mengetahui bekas sujud itu, padahal beliau

mengatakan dalam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam

Muslim, '1erl,;,lurlnr osi tJit r:iLii $ ,? i;u1 li,r ';566 (Lalu Altah

mematilran mereka sekaligus, hingga setelah mereka menjadi arang,

Allah mengizinkan pemberian syafaat). Jika mereka telah menjadi

arang, bagaimana mungkin membedakan anggota sujud dari lainnya

sehingga dapat dikenali bekasnya?

Jawabannya: karena anggota sujud telah dikhususkan dari

anggota lainnya yang ditunjukkan oleh hadits ini, dan bahwa Allah

telatr melarang neraka mernbakar bekas sujud pada orang yang

beriman.

Apakah yang dimaksud dengan "bekas sujud" ini adalah

bagian yang digunakan bersujud atau maksudnya adalah semua

anggota sujud? Ini perlu dicermati lebih jauh, dan tampaknya yang

benar adalah yang kedua (semua anggota sujud).

Iyadh berkata, "Ini menunjukkan batrwa adzab bagi orang-

orang beriman yang berdosa berbeda dengan adzab bagi orang-orang

kafir, dan bahwa adzab itu tidak mengenai seluruh anggota tubuh

orang beriman sebagai penghormatan terhadap anggota sujud dan

agungnya kedudukan mereka yang bersujud kepada Allah. Atau

karena mulianya bentuk itu, dimana Adam dan semua manusia

diciptakan dalam bentuk itu dan dengan itu mereka diutamakan atas

makhluk lairurya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang pertama ada nashnya,

sedangkan yang kedua adalah memungkinkan. Masalalury4 bentuk itu

tidak khusus bagi orang-orang beriman jika sebagai penghormatan

terhadap bentuk itu, maka termasuk juga orang-orang kafir, padahal

tidak demikian.

An-Nawawi berkata, "Zhahir hadits menunjukkan batrwa
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neraka tidak memakan ketujuh anggota sujud, yaitu dahi, kedua

tangan, kedua lutut dan kedua kaki. Inilah yang dipastikan oleh para

ulama."

Iyadh berkata, "Disebutkannya bentuk dan lingkaran wajah

menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan 'bekas sujud' adalah

wajah."

Pendapat ini tidak senada dengan pendapat yang menyatakan

bahwa itu mencakup seluruh anggota sujud yang tujuh. Penglhususan

wajah dikuatkan oleh redaksi hadits, *eg *,Jt :(1, Aab'n'&'ol
(Bahwa di antara mereka ada yang tenggelam di dalam neralen

hingga pertengahan kedua betisnya). Dalam hadits Samurah yang

diriwayatkan Imam Muslim disebutkan, #if't d, (Ada juga yang

sampai lredua lututnya). Sedangkan dalam riwayat Hisyam bin Sa'ad

dari hadits Abu Sa'id disebutkan, g-& ,lb (Ada pula yang sampai

pinggangnya).

An-Nawawi berkata, "Apa yang diingkarinya itu adalah yang

terpilih. Hal ini tidak bertolak belakang dengan sabda beliau dalam

hadits lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ',y o'itA-6'i'o\
'e'r.i brir-r il 4f o'jfi 73t (Sesungguhnya akan ada seiumlah

orang yang dikeluarkan dari neraka dalam kondisi terbalur di
dalamnya kecuali linglcaran wajah mereka). Karena hadits ini
diartikan bahwa mereka adalah orang-orang yang dilhususkan dari

mereka yang keluar dari neraka, sehingga hadits ini khsusus mengenai

mereka. Sedangkan yang lain bersifat umum, maka yang umum

dipahami secara umum kecuali yang dikhususkan darinya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika maksudnya bahwa mereka

adalatr orang-orang yang dikhususkan, yakni neraka tidak memakan

wajatr mereka, sementara yang lain ada yang tidak dimakan anggota

sujudnya yang khusus, yaitu dahi, maka terlepaslah dari perbedaan

pendapat. Tapi jika tidak demikian, maka semestinya mengikuti
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pendapat Al Qadhi, yaitu berlaku untuk semuanya kecuali mereka,

walaupun tanda mereka adalah bekas bersuci sebagaimana yang telatr

dinukil dari yang mengemukakannya. Kemudian tentang tanggapan

bahwa ini dikhususkan bagi umat ini sehingga ditambahkan pula tanda

bekas wudhu, yaitu pada kedua tangan dan kedua kaki yang biasa

terkena wudhu, maka ini lebih luas dari apa yang dikatakan oleh An-

Nawawi, karena mencakup kedua tangan dan kedua kaki, bukan

sekadar telapak tangan dan telapak kaki, hanya saja ini tidak

mencakup kedua lutut.

Penggalan redaksi hadits ini yang dijadikan dalil oleh Al

Qadhi tidak menghalangi terhindarnya bagian anggota tubuh tersebut

walaupun terbenam, karena itu adalah kondisi akhirat yang memang

tidak bisa dianalogikan dengan kondisi dunia. Nash yang

menyebutkan lingkaran wajah menunjukkan batrwa seluruh wajah

tidak terpengaruhi oleh api neraka sebagai penghormatan terhadap

anggota tubuh yang bersujud. Kesimpulannya, hal ini terjadi karena

kemuliaannya.

Ibnu Abi Jamratr menyimpulkan batrwa orang Islam yang tidak

shalat tidak keluar dari neraka karena ia tidak mempunyai tanda.

Namun, ada kemungkinan ia keluar bersamaan d?"gT genggaman

Allah karena keumuman sabda beliau, s i ri-; r}i.i! iJ (yang tidak

pernah melalrukan lcebaikan sama selcali). Redaksi ini disebutkan

dalam hadits Abu Sa'id yang akan dikemukakan pada pembahasan

tentang tauhid.

Di samping itu, apakah yang dimaksud dengan orang yang

terhindar dari pembakaran itu adalah orang yang sujud atau lebih

umum. Yang kedua (yalcni lebih umum) lebih tepat, sehingga

mencakup orang yang memeluk Islam seczra ikhlas, lalu dia keburu

meninggal sebelum sempat bersujud.

t'};,byn'ffh$ (Lalu para malaikat mengeluarkan mereka

dalam keadaan telah terbakcr). Demikian redaksi yang disebutkan di
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sini. Sementara dalam hadits Abu Sa'id yang akan dikemukakan pada

pembahasan tentang tauhid, dari Yatrya bin Bukair dari Al-Laits

dengan sanad-nya, dan juga dalam riwayat yang diriwayatkan oleh

Abu Nu'aim dari Ahmad bin Ibratrim bin Milhan, dari Yatrya bin

Bukair disebutkan, ,:/r7l-il:*F (Lalu para malaikat

mengeluarkan orang-orang yang mereka l@tahui). Di dalamnya tidak

terdapat kalimat, r:|i';)y',t-S lfarg telah terbakar), tapi lafazh ini

disebutkan setelah penyebutan tentang genggaman Allah Yang Maha

Pemurah. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ibnu

Mandah dari riwayat Rauh bin Al Faraj dan Yahya bin Abi Ayyrb Al
Allal keduanya dari Yahyabin Bukair.

Iyadh berkata, "Tidak jauh kemungkinan bahwa 'terbakar' itu

khusus berkenaan dengan orang-orang )rang dikeluarkan dengan

genggaman Allah (yang dikeluarkan terakhir), sedangkan

pengharaman neraka untuk memakan tubuh adalah bagi orang-orang

yang dikeluarkan sebelum mereka, yaitu orang-orang yang pernah

melakukan kebaikan dengan urutan yang lebih banyak kebaikannya

lebih dulu dikeluarkan."

Katafi:.ii! artinya |P?t (mereka terbakar). fata';tjit
adalah kulit yang terbakar dan tulang yang terlihat.

Iyadh berkata, "Kami menetapkan lafazh ini sesuai dengan

keterangan para guru kami, dan itulah yang berlaku. Sebagian mereka

menetapkan dengan harakat dhammah pada huruf ra' dan harakat

lrasrah pada huruf ha'. Secara batrasa tidak dikenal kata i6Jt-it
sebagai y'' I muta' addi karerra yang pernah didengar adalatr sebagai y''l
lazim yangbentuk muta' addi-nya adalatr'glj."

Ya'qub bin As-Sikkit mengingkari bentuk tsulatsi ini,

sementara yang lainnya menyebutkarq |;bht*t ):: ':'ri (aku

membakarnya, maka ia pun terbakar), 
tt:St'r5ri 

yakni terbakar oleh

panas.
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Abu Nashr Al Farabi berkata, "'Sthilt artinya pembakaran."

a(,,lrit;'i Jif-'"o'# t*'"! ltotu air yang disebut dengan air

kehidupan disiramkan kepada merekn). Dalam hadits Abu Sa'id

disebutkan , ilr i-i'i.j ,S-;j- {dt ,)it, i C oiil! (Lalu mereka

dilemparkan ke dalam sebuah sungai di muka surga yang bernama air

kehidupan). Dalam pembahasan tentang iman telatr dikemukakan dari

jalur Yahya bin Umaratr, dari Abu Sa'id, "4t'5i arit 4 e <*"

dalam sungai kehidupan, atau malu) dengan keraguan. Sementara

dalam riwayat Abu Nadhratr yang diriwayatkan lmam Muslim

disebutkan,itj, siir:y:;st'i Jti;- ip ,P (Ke dalam sebuah sungai

yang bernama kehidupan). Dalam riwayat lainnya disebutkan, |4it5
9$Jt )e 'i itri- zZ$ aVi e $ G &otu melemparl<an mereka ke dalam

sebuah sungai di muka surga yang bernama sungai kehidupan). Nama

sungai itu mengisyaratkan bahwa setelah itu mereka tidak mengalami

kematian.

zl2J'c.,$ o:tfli (Maka mereka pun seperti tumbuhnya benih)

Dalam pembahasan tentang keimanan telah dikemukakan, bahwa itu

adalah butiran benih di padang pasir bentuk jamaknya 
"*.

Sedangkan 1r adalah yang biasa ditanam oleh manusia. Bentuk

jamaknya adalah "qF. Dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, eb:H
4V (Maka mereka pun tumbuh di kedua tepinya). Sementara dalam

salah satu riwayat Imam Muslim disebutkan, i"r-3ir i ?'lt-S
(Seb agaimana halnya benih tumbuh).

#l-.lt ,# 4 (YanS dibawa aliran sungai). Dalam riwayat

Yalrya bin Umarah disebutkan, jllJr *,8 o)l$e tepian sungai).

Maksudny4 benih yang dibawa oleh aliran sungai itu terdapat biji
benih yang akhirnya menempel di tepi sungai, lalu pada hari itu juga

langsung tumbuh. Dalam salatr satu riwayat Imam Muslim disebutkan
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dengan redaksi, JI--lr ** ot, (Yang dibawa lumpur sungai).

Maksudnya, tanah yang telah berubah warnanya. lni disebutkan secara

khusus karena biasanya tanah seperti ini yang terdapat tumbuhan.

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Ini mengisyaratkan cepatnya

pertumbuhan mereka, karena benih lebih cepat tumbuhnya daripada

yang lain, apalagi bila benih itu berada di tepian sungai yang langsung

terkena air dan kotoran hewan. Dari sini dapat disimpulkan, bahwa

Nabi SAW mengetatrui perkara-perakra dunia karena Allah

mengajarkan kepadanya walaupun beliau tidak berkecimpung pada

bidang itu."

Al Qurthubi berkata, "Al Maziri hanya menyatakan bahwa inti
penyerupaan ini adalatr mengenai kecepatan. Tinggal b,"1ffi lainnya

yang ditunjukkan oleh sabda beliau dalam jalur lain, ,)l.iilt $:-i lt
'c;.1'otk p, JiW'oS"-u,i,:ptitfui ,:$ JI.W';,5<iu, ;;s,
(Tidakkah kalian lihat yang berada di batu dengan menghadap

matahari menjadi laming dan hijau, sedangkan yang berada dalam

bayangan menjadi putih).lni menegaskan bahwa yang berada di dekat

surga didatrului oleh yang putih lagi bagus, sedangkan yang berada di

dekat neraka tumbuhnya belakangan, kemudian berwama kekuning-

kuningan dan kehijau-hijauan, hingga akhirnya menjadi putih dan

sama bagusnya serta bercahaya dan dilimpatrkan pula kenikmatan

kepada mereka."

Dia berkat4 "Kemungkinan juga ini mengisyaratkan batrwa

yang langsung terkena air itu pertumbuhannya sangat cepat,

sedangkan yang lain tumbuh lambat, namun pada akhirnya tumbuh

pula seperti itu."
t, t . '-o,,fr) ,Jj (Kemudian tinggallah seorang laki-lahi). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan tambahan, ,)6t ,rb *|,ry'e
e-:;it lrri ,rt' fi e, $ (oi antara mereka ada yang menghadap ke

arah neraka, dialah ahli neraka yang paling terakhir masuk surga).
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Penjelasan tentang atrli neraka yang paling teralfiir keluar dari n€raka

telah dipaparkan pada penjelasan hadits kedua puluh dua pada bab

sebelumnya. Kernudian disebutkan tentang sifat orang tersebut bahwa

dia seorang penggali kuburan sebagaimana yang disebutkan dalam

hadits Hu&aifah yang dikemukakan pada "berita-berita bani Israif', ;)i

Cftf :t4Ui@ ,#.,ptl,.,- ot, yq3 (Bahwa seorans laki-taki

menganggap amalannya buruk, maka dia berpesan kepada

lreluarganya, "Balarlah aku.') Di bagian akhimya disebutkan, 
'oL3

t3r3 (Ia adalah seorang penggali lafiuran).

Dalam hadits Hudzaifah dari Abu Bakar Ash-Shiddiq yang

diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Awanah dan lainnya disebutkan, 'J
'S-; ,'-S Suiy'r:t'tt:ty W fp #bi l'3' ,, C|Y 6yi ,?sifi-

#' .J',,"tlt'3,u;l',*t rrfr t,7,,):fi rfr r p'c,t2i (Kemudian Allah

berfrman, "Lihatlah apalcah masih ada di neraka seseorang yang

pernah berbuat sedikit kebaikan?" Lalu para malailat menemuknn

seorang laki-laki, lalu dikatakan kepadanya, "Apakah engkau pernah

berbuat sedikit lubaikan?" Ia pun menjawab, "Tidak pernah, hanya

saja alat pernah bersikap toleran terhadap manusia dalamiual-beli.')

Selanjutnya disebutkan, 'd*|F,'i Su| ,Vi to-1 1it'Ut"F j

ni,?Lr'ci ri1,t{i'o$l ,i't ,7 ,i'* {a r; (Kemudian para

malailrat mengeluarknn seorang laki-laki lainnya dari neraka, lalu

dilcatalran kepadanya, "Apalcah engkau pernah berbuat sedikit

kebailran?" fa menjawab, "Tidak pernah, hanya saia alat telah

memerintahlcan analclat agar membakarht bila alu mati.')

Dari jalur lainnya disebutkan, 11 ,16r 'U'{$bf hr iC,; ilg $
z3$ s1r\llJ:fr (Bahwa ia pernah memohon lcepada Allah agar

diselamatlcan dari neraka, tapi dia tidak berkata, "Masukl<an aku lce

dalam surga. ') Diriwayatkan oleh Al Husain Al Marwazi juga dalam

k:tab Ziyadat Az-Zuhd karya Ibnu Al Mubarak, dan dari hadits Auf Al

I
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Asyja'i secara marfu', &' i',:i oU ,y;i?it t?i #, fi 7i 'cl1li
i6r ,6r pi5'tai H, ,yi S;s $g,ihir ugii ,itri ,6r s rpfi t:i
,'u'r* .64 b ytt ey *i,.il, !i.'n,4:i et U,,|'tri,u.i G C.
'a:;*, ,sr* lsrngguh alru mengetahui ahli surga yang paling terakhir

masuk surgd, yaitu seorang laki-laki yang pernah memohon kepada

Allah agar menyelamatkannya dari neraka, namun dia tidak berkata,

"Masukkan aku ke dalam surga." Setelah ahli surga masuk surga dan

ahli neraka masuk neralra, tinggallah dia di antara itu. Ia lalu

berkata, "Wahai Tuhanlal dekatkan alcu ke pintu surga agar aku

dapat melihat ke dalamnya dan mendapatkan aromanya." Maka Allah
pun mendekatkannya, lalu dia melihat sebuah pohon.) Hadits ini
diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibatr, namun sanad-nyalematr.

Saya telah mengemukakan pendapat dari Iyadh dalam

penjelasan hadits ketujuh belas tentang orang yang terakhir kali keluar

dari neraka, apakatr dia orang yang tetap di atas jembatan itu, atau

orang lain lagi? Walaupun mereka s:rma-sama sebagai yang terakhir

masuk surga. Selain itu, dalam l<rtab Nawadir Al Ushul karya At-
Tirmidzi Al Hakim disebutkan riwayat dari hadits Abu Hurairatr,

bahwa ahli neraka (yang akhirnya masuk surga) yang paling lama

tinggal di dalamnya adalatr orang yang tinggal selama tujuh ribu

tahun. Namun sanad hadits ini sangat lemah.

Ibnu Abi Jamratr mengisyaratkan, bahwa orang yang terakhir

keluar dari neraka, yaitu yang disebutkan pada bab yang lalu, dan dia

keluar darinya setelah benar-benar masuk ke dalamnya, bukanlatl

orang yang keluar dari neraka lalu tetap di atas jembatan. Jadi, ia
(orang kedua ini) keluar dari neraka sebagai kiasan, karena dia tidak

benar-benar masuk neraka, tetapi terkena panasnya sebagaimana yang

dialami oleh sebagian lainnya yang masuk surga. Di dalam kitab

Ghara'ib Malik karya Ad-Daraquthni disebutkan: Dari jalur Abdul

Malik bin Al Hakam, periwayat yang sangat lemah, dari Mali, dari

Nafi', dari Ibnu Umar secara marfu', '1i3L 
b ,bt)a:at Sl* i ii ol
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l}ir ;st'* + ,'g;J Sti i:i3 ,r:# 'i itrt- (sesungguhnya yans

terakhir masuk surga adalah seorang laki-laki dari Juhainah yang

bernama Juhainah, maka ahli surga berkata, "Juhainah mempunyai

berita yang meyakinkan. ")

As-Suhaili mengemukakan bahwa ada riwayat yang

menyebutkan bahwa namanya adalah Hannad, sementara yang lain
menyatakan bahwa salah satu nitma itu adalatr nama salah seorang dari

kedua orang tadi (yang disebut sebagai orang terakhir keluar dari

neraka), dan nama satunya untuk yang lain.

|t U- ,J:* (Ia kemudian berkata, "lllahai Tuhanht.") Dalam

riwayat Ibrahim bin Sa'id yang dikemukakan pada pembatrasan

tentang tauhid disebutkan dengan redaksi, 'qt'rti (Wahai Tuhanku).

4) r#'i lBounya sungguh telah menyiksaku). Al

Khaththabi berkata, "itiLJr $i artinya asap itu memenuhi saluran

hidungnya. Asal makna l=.1t ';ir adalah mencampurkan racun pada

makanan. Kalimat t:i berarti ia meracuninya. Kemudian digunakan

untuk asap dan bau yang sangat tidak sedap."

An-Nawawi berkata, 'Makna €# adalatr meracuniku,

menyakitiku dan membinasakanku. Demikian yang dikatakan oleh
mayoritas ahli bahasa."

Ad-Dawudi berkata, "Maknanya, merobatr kulitku dan

bentukku."

Saya (Ibnu Hajar) katakan,

dikemukakan oleh Al Khaththabi,
menafsirkan lafazh-lafazh gharib
mempertatrankan asal maknanya.

cukup jelas pemaknaan yang

sedangkan Ad-Dawudi, sering

dengan kelazimannya tanpa

Ibnu Abi Jamratr berkata, "Bila kita menafsirkan i..';"lir dengan

kebusukan dan kejijikan, maka ini mengisyaratkan akan wanginya
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aroma Surga, dan itu termasuk nikmat terbesar, sementara neraka

adalah kebalikannya itu."

Ibnu A1 Qaththa' berkata, "r}i:-Jr L3i artinya mencampurkan

sesuatu yang daplt merusaknya,, baik itu berupa racun atau pun

lainnya. Kalimat 0(-jli '*-i artinya manusia dicemari dengan

keburukannya, misalnya dengan menggunjingrya atau mencelanya.

Asal maknanya adalah p-lr (racun), lalu digunakan untuk makna

menimpakan padanya sesuatu yang tidak disukai, yaitu bisa berupa

membinasakannya, merusaknya, merobahnya, menghilangkan

akalnya, atau membuat jijik."

ti'€s C?ij (Dan lrobarannya telah membakarlat). Demikian

redaksi yang disebutkan dalam riwayat Al Ashili dan Karimah di sini,

dan begitu juga dalam riwayat Ibratrim bin Sa'ad. Sedangkan dalam

riwayat Abu Dzar dan yang lainnya disebutkan dengan kata ti'6i, dan

inilah yang populer secara bahasa.

Ibnu Al Qaththa' berkata, "Kalimat tf\ -i$'cJt -;'is-Ltt
(api itu berkobar) artinya banyak dan besar kobarannya. sedangkan

kalimat ;gt - i:uir fi artinya cepat tanggap."

Al Mughlathai menanggapi, batrwa tidak pernah ditemukan

dari seorang pengarang pun mengenai bahasa, tidak pula dari para

pensyarah kitab-kitab Diwan Arab ya1rg menyebutkan kata tersebut

dengan madd, kecuali dari Abu Hanifah Ad-Dainwi dalam krtab An-

Nabat. Lalu hal ini ditanggapi oleh Ali bin Hamzah Al Ashbatrani, dia

berkata, "]dt tsii d"tgan qashr dan ditulis dengan huruf alif,karcna

ini adalah fi'l wawi (mengandung huruf Yau), dan dikatakan juga

t:Fi - ;k - lrir L?i. Makna kalimat 13t}6i dan lrJt i-?i adalah

sama, yaitu kobaran api. Bentuk mashdar-nya,adalatr;Gi,"fi a*
';i Sedangkan i'€'J-lt, dengan madd, tidak ada berita dari mereka

i
&
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bahwa ini digunakan pada api, tetapi digunakan pada pemahaman."

Ibnu Qurqul dalam kitab Al Mathali' berkata, "lni yang

dijadikan patokan oleh Asy-Syaiktr. Dalam riwayat Imam Muslim
disebutkan dengan redaksi, 6:jtii re"t t;i lKrboronnya sungguh

telah membakarku), yakni dengan madd. Yang dikenal tentang panas

api yang sangat adalah ti, hanya saja Ad-Dainuri menyebutkan

dengan madd, dan ia disalahkan oleh AIi bin Hamzah, ia mengatakan,
t?i: - &i - lOr Uii. oari situ muncul ungkapan , €j, WVt*
(pewangr tajam yang aromanya sangat merebak). Sementara ltiLr
maknanya sempurnanya sesuatu, contohnya: jJt ;L-rt (kecerdasan

akal).

Penulis kitab Al Afal berkata, 'iiijr rii aan jJ' tfi artinya

cepat tangg up.i€i - h jr Ei adalatr dari ketajaman pikirann Va. *!
&i - i6r artinya api menyala (berkobar)'."

fr 9s ,*t Jk,6 (Maka palingkan wajahht dari neraka).

Tampak kejanggalan karena wajahnya menghadap ke arah neraka,
padahal ia termasuk orang yang meniti jembatan menuju surga.

Semestinya wajahnya menghadap ke arah surga. Namun dalam

riwayat Abu Umamah disebutkan, batrwa ia meniti jembatan, itu
dengan cara mundur, seakan-akan seperti itu hingga akhirnya. OIeh
sebab itu, wajahnya menghadap ke arah neraka dan ia tidak dapat

memalingkannya sendiri, karena itu ia memohon kepada Tuhannya
agar dipalingkan dari neraka.

)4t t' +j U:*5 (Maka wajahnya pun dipalingkan dari

neraka). Dalam riwayat Syu'aib disebutkan dengan redaksi, ?tt U.Uj
(Moko Allah pun memalingkan). Sedangkan dalam riwayat Anas dari
Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Imam Muslim, dan dalam hadits Abu
Sa'id yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Al Bazzar juga disebutkan
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redaksi serupa, 4,]|t\ra {ji$t #a e ,f:|'qj,l:*i|i* i e';
i+6J .e:U1 ,i'rt1 ,t^,-p ,iu'$*bi blun ,?rt Sfi ,W6ba?ii

^\b'i'k I s ,st-*rt.lrtl i!.:j a? j'Li I 'oi 
lseouan pohon dianglwt

untuhtya, maka dia pun berkata, "Wahai Tuhanku, dekatkanlah aku

kepada pohon ini sehingga aku bisa berteduh dengan naungannya

dan minum dari airnya." Allah berfirman, "Mungkin jika Aku

memberimu itu engkau akan meminta yang lainnya dari-Ku." Dio
berkata, "Tidak, wahai Tuhanht." Lalu Allah membuat perjanjian
dengannya bahwa dia tidak aknn meminta yang lain, dan Tuhannya

memaa/kannya karena dia melihat sesuatu yang dia tidak sabar

terhadapnya.) Di dalamnya juga disebutkan, 'tfuS i e;-'fiii ,W f-t-
e-i;ir ):*I + rJ i,iir 'ait6r ; iti ,#t?v.ry Jrtia crii ,tfi
(Dia pun mendekat ke pohon itu, lalu diperlihatkan lagi pohon lain
kepadanya yang lebih bagus daipada yang pertama yang terletak di
depan pintu surga, dan untuk ketiga kalinya dia berkata, "Izinkanlah

aku untuk masuk surga.")

Demikian juga dalam hadits Anas yang akan dikemukakan
pada pembahasan tentang tauhid dari jalur Humaid, darinya secara

marrtt',"a;;-3, { e; )6t'U Lfr-"i }1 (Orang yang terakhir keluar

dari neraka, diangkat padanya sebuah pohon). Serupa itu juga dalam

riwayat Imam Muslim dari jalur An-Nu'man bin Abi Ayyasy, dari

Abu Sa'id dengan redaksi, ,* +tfu Jp ,yt'l*+i' J"(+(i,f
i:;--1, t! 

-u?,t 
*it E ,r3, ls"runggohnya ahli ,urro yang paling

rendah kedudukannyo adalah seorang laki-laki yang Allah palingkan
wajahnya dari neraka ke arah surga, lalu dibayangkan kepadanya

sebuah pohon). Dari sini disimpulkan, bahwa penyebutan tentang

pohon tidak tercantum dalam hadits Abu Hurairah, sementara

penyebutan tentang minta didekatkan ke pintu surga, sebagaimana

pada hadits bab ini, tidak tercantum dalam hadits Ibnu Mas'ud.

,*J !6.J|€.l'qj(:CI,i 't;. J* j (Kemudtan setelah itu
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dia berkata, "Wahai Tuhanku, dekatkanlah aku ke pintu surga.')

Dalam riwayat Syu'aib disebutkan dengan redaksi, \in'e: q i,Stt

(Dia berkata, "l[ahai Tuhanku, majukanlah aku.")
, .,, .a, '2 ' "tJq i!;rli :)'f1(Allah berfirman, "Bukankah kamu telah

menyatakaz. ") Dalam riwayat Syu'aib disebutkan dengan redaksi,

Otj) t'*;;lr'#bi n'A,?u ifi (Ailah berfirman, "Bukankah

engkau telah menyatakan janji dan ikatan perjanjian).

3l-J.i |:)-?*bi ir1u-t t (Mungkin bila Aku memberikannya

kepadamu). Dalam riwayat yang akan dikemukakan pada pembahasan

tentang tauhid disebutkan , 'o:;, ilfL-i ;ri :tt !.5 ''t)'.'ijdbt'*M

(Mungkinkah bila Alil melakukan itu kepadamu, engkau akan

meminta yang lain dari-Ku). Kalimat 4U bf adalah sebagai predikat

kata ufr. Maknanya, Mungkinkah ada permohonan lain selain itu. Ini

adalah redaksi pertanyaan untuk memastikan, karena memang

biasanya manusia adalah seperti itu. Peluang kemungkinan itu
kembali kepada yang diajak bicara, bukan kepada Tuhan, karena

redaksi ini merupakan pemastian kepada lawan bicara agar berfikir
tentang perkaranya dan keseriusan dirinya.

94t )e b 'r3 
6 ibr ,F t* uitli r ,eu:yi t |;* (oio

berkata:, 'Tidak, demi kemuliaan-Mu, aht tidak akan meminta

selainnya kepada-Mu." Lalu dia pun memberikan janji-janji dan

ikat an-ikat an p erj anj i an yang dikehendakinya). Kemungkinan subj ek

kata ot3 adalah laki-laki tersebut, atau Allatr.

Ibnu Abi Jamratr berkata, "Ia langsung bersumpah tanpa

diminta besumpah karena kuatnya kegembiraan dengan dipenuhinya

kebutuhannya, maka dia pun langsung memantapkan dirinya untuk

tidak meminta tambahan dan memastikannya dengan sumpah."

'8,-, ql ri 6l $A (Tatkala dia melihat apa yang ada di
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dalamnya, dia pun terdiam). Dalam riwayat Syu'aib disebutkan, tilf

t;6t'c W.63 W-il rslj W.6.'{. (Tatkata ia sampai ke pintunya dan

melihat gemerlapnya serta kemewahan di dalamnya). Sementara

dalam riwayat Ibrahim bin Sa'ad disebutkan dengan redaksi, gpr U.

Selain itu, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan kata, *Jt.
Maksudnya, dia melihat apa yang di dalam surga dari luamya, baik itu

karena dindingnya tembus pandang sehingga dia bisa melihat apa

yang ada di dalamnya dari luamya, sebagaimana hadits yang

menyebutkan tentang kamar-kamar di surga, atau pun karena yang

dimaksud melihat di sini adalatr mengetahui karena dia mencium

aromanya yang wangl dan melihat cahayanya yang memancar,

sebagaimana yang pernah dia rasakan dari panasnya udara neraka

walaupun berada di luamya.

]-|'-j (Kemudian dia berkata). Dalam riwayat Ibratrim bin

Sa'ad disebutkan dengan redaksi, i:fr-"j (Kemudian dia berkata).

|:)-):J (Celaka kamu). Dalam riwayat Syu'aib disebutkan

dengan redaksi, ',!his (Celalra lcamu).

|!ri" el # I ,l"j \ (Wahat Tuhanlat, janganlah Engkau

jadikan aht sebagai makhluk-Mu yang paling sengsara). Yang

dimaksud dengan "makhluk" di sini adalah mereka yang masuk surga.

lni adalah lafazh umum dengan maksud khusus. Maksudnya, dia terus

berada di luar surga. Berarti dia merupakan orang yang paling

sengsara dibanding para penghuni surga. Kondisinya sebagai orang

yang paling sengsila cukup jelas bila memang terus menerus berada

di luar surga, sedangkan mereka berada di dalamnya.

Ath-Thaibi berkata, "Maknanya, wahai Tuhanku, aku telatt

memberikan janji, tetapi aku berfikir tentang kemuliaan-Mu dan

rahmat-Mu, maka akumeminta lagi."

Dalam riwayat yang disebutkan pada pembahasan tentang
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shalat disebutkan ,'Oib u.ahl'Oit 1 (Aku tidak mau menjadi makhluk-

Mu yang paling sengsara). Sementara dalam riwayat Al Qabisi
disebutkan dengan redaksi, ';f\'lMhraya aku akan menjadi).

Ibnu At-Tin berkata, "Maknanya, apabila Engkau

membiarkanku dalam kondisi begini, dan tidak memasukkanku ke

dalam surga, niscaya aku menjadi. Huruf a/if padariwayat pertama ( 1

Lf\ uaAuntambahan."

Al Karmani berkata, "Maknanya, niscaya aku menjadi orang

kafir."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini lebih mendekati kebenaran

daripada apa yang dikatakan oleh Ibnu At-Tin. Seandainya dia

menyinggung riwayat ini, tentu tidak perlu mereka-reka apa yang

dikemukakannya itu, karena L';it adalah lafazh khabar dan

maknanya adalah permohonan. Ini ditunjukkan oleh lafazh fitGJ I
(Janganlah Engkau menjadikanku). Alasan menjadi orang yang paling

sengsara, karena apa yang disaksikannya itu telah dia saksikan, namun

dia tidak mencapainya, sehingga menjadi lebih rugi daripada orang

yang tidak pemah menyaksikannya. S edangkan perkataann ya,',!;)?

{makhluk-Mu) adalah khusus selain ahli neraka.

;;* .v-! ',H",# ,'i Jtai- j (Kemuaian dikatakan lagi

kepadanya, "Berangan-anganlah kamu seperti ini." Dia kemudian

berangan-angan). Dalam riwayat Abu Sa'id yang diriwayatkan Imam

Ahmad disebutkan, Uifur $',y l"(: 
y>e ':(g #;iLe @ot" dia pun

meminta dan berangan-angan selama tiga hari menurut perhitungan

hari-hari dunia). Sedangkan dalam riwayat yang akan dikemukakan

pada pembahasan tentang tauhid disebutkan , tL3 ',H $$hr of u-
(Sampai-sampai Allah mengingatkannya tentang hal seperti ini).

Dalam hadits Abu Sa'id juga disebutkan, *-+ { e, t?ttt i!;l$ lOan
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Allah mengajarkan ilmu yang tidak dia ketahui).

i;O lJV llOu Hurairah berkata). Redaksi ini diriwayatkan

secara maushul dengan sanad tersebut.

fpi 
^;At fi -*i',y';t ,))j (Laki-laki itu adalah ahli surga

yang terakhir kali masuk surga). Redaksi ini tidak tercantum dalam

riwayat Syu'aib, sementara dalam riwayat Ibrahim bin Sa'ad di sini

dicantumkan. Dalam riwayat Imam Muslim dicantumkan dua kali,

yaitu satu di sini, dan lainnya di bagian awal, yaitu dalam redaksi,

,rJr o)i *rrP ,Y') '#"3 
(Dan tersisalah seorang laki-laki yang

menghadapkan wajahnya ke neraka).

)# fii,lt-Ul'SS 1,ltna' berkata: Sementara Abu Sa'id).

Maksud Abu Sa'id di sini adalah Al Khudri. Yang mengatakan ini

adalah Atha' bin Yazid. Ibrahim bin Sa'ad menjelaskannya dalam

riwayatnya yang berasal dari Az-Zuhi,dia berkata'ii-i- ;.ir:rO|lA
tAjt-$ # i:i (Atha' bin Yazid berkata, "sementara Abu Sa'id Al

Khudri.")

*' *';i-1 (Dia tidak merubahnya sedikit pun). Dalam

riwayat Ibrahim bin Sa'ad disebutkan dengan redaksi, *b\i1(Dia
tidak menolalcnya).

*j * il' .JI., !, l?,tti; ,# i'J'6 .'^;i +iu tih (Ini

untulonu disertai yang seperti itu. Abu Sa'id berknta, "Aku

mendengar Rasulullah SAW.') Dalam riwayat Ibrahim bin Sa'ad

disebutkan ,'Jtit .;j:) $j 6- ,{9i ?*i ,# 'i'sa 6m sa'id berkata,

"Dan sepuluh knli lipatnya, wahai Abu Hurairah." Abu Hurairah pun

berkata). Selanjutnya disebutkan redaksi, J Wl,!,Iilr ).-""i i'i

F: *vht,* l' J?r'utLi; plt" Sa'id berkata, "Aku bersal<si

bahwa aku hafal itu dari Rasulullah SArn.Sementara dalam hadits

Anas yang berasal dari Ibnu Mas'ud disebutkan, f,!fur '**bibi'*'i-
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| {$ t gbrj (Apakah membuatmu rela bila Alru memberimu dunia

disertai yang seperti itu).

Dalam hadits Hudzaifah yang berasal dari Abu Bakar

disebutkan, Cr'N l1:* .L'&1i,*t'dt e;l,'oy ,W P19y e;la:i
irf-fir 'Uit (Lihatlah kepada kerajaan terbesar seorang raja, maka

sesungguhnya bagimu seperti itu dan sepuluh kali lipatnya. Maka ia
pun berkata, "Apakah Engkau mengolok-olokku, padahal Engkau

adalah Sang Maha Raja? "). Dalam riwayat Ahmad dari jalur lainnya,

dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id, pada hadits ini disebutk *, $'Jut
t4 ,r:ri ty4. t,J^:rri ,Sui .lr;l itt ,r;--i'$'Jtlrt .A ',i ,1,.;,,i
'd; t4 J:rri| i-i* (Lalu Abu Sa'id berknta, "Disertai lagi dengan

,onf ,"O"rti itu." Maka Abu Hurairah berkata, "Don sepuluh knli
lipatnya." Setelah itu salah seorang dari keduanya berkata,
"Ceritakanlah apa yang engknu dengar, dan aku menceritakan apa

yang aku dengar.")

Riwayat ini terbalik, karena yang terdapat dalam kitab Ash-

Shahih adalah yang dapat dijadikan sebagai pegangan, karena dalam

riwayat Al Bazzar dari jalur lainnya, yaitu jalur yang digunakan

Ahmad untuk meriwayatkannya, dikemukakan sesuai yang terdapat

dalam kitab As h- Shahih.

Dalam hadits Abu Sa'id yang panjang, yang disebutkan dalam

pembahasan tentang tauhid dari jalur lainnya darinya, setelah

menyebutkan keluarnya golongan ahli tauhid yang bermaksiat, dia

berkata: 'U; +i &1tV;< 'P Jul @otu dikatakan kepada merekn,

"Bagi kalian apa yang kalian lihat, disertai yang seperti itu pula.')
Ini sesuai dengan hadits Abu Hurairah yang hanya menyebutkan

"seperti itu".

Ini bisa disatukan, bahwa yang sepuluh kali lipat itu didengar

oleh Abu Sa'id mengenai ahli surga lainnya yang terakhir kali masuk

surga, sedangkan yang disebutkan di sini adalah bagi semua orang
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yang keluar dari neraka melalui genggaman Allah.

Iyadh menggabungkan hadits Abu Sa'id dan hadits Abu

Hurairah, dengan kemungkinan bahwa Abu Hurairah lebih dahulu

mendengar redaksi, '^-; +: (Disertai pula dengan yang seperti itu),

maka dia pun menceritakan itu, kemudian Nabi SAW menceritakan

dengan tambahan yang didengar oleh Abu Sa'id. Berdasarkan hal ini,

maka pada mulanya Abu Sa'id dan Abu Hurairah sama-sama

mendengar yang pertama, lalu berikutnya Abu Sa'id mendengar yang

ada tambahannya. Sementara dalam hadits Abu Sa'id disebutkan

banyak hal tambahan yang tidak terdapat dalam hadits Abu Hurairah,

sebagian besarnya telah saya singgung di atas.

Konteks redaksi, Leti}*i,lS r-,o (Ini untulcmu dan sepuluh

kali lipatnya) menunjukkan bahwa yang sepuluh kalinya ini adalah

tambahan. Sedangkan riwayat Anas dari Ibnu Mas'ud, l$ g+f' afi

SLtr i\;-bi'a:;*i (Bagtmu apa yang telah engkau angankan dan

sepuluh l@li dunia) dipatrami bahwa dia mengangankan untuk

memiliki seperti dunia. Dengan demikian sesuai dengan hadits Abu

Sa'id. Dalam salah satu riwayat Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud

disebutkan,q,Al'{;Si gfur J+ i lOogi*u seperti dunia dan sepuluh

kali lipatnya).

Al Kalabadzi berkata,'?ada mulanya orang itu tidak meminta

karena malu terhadap Tuhannya, padahal Allah suka dimintai, karena

Dia menyukai suara hamba-Nya yang beriman, maka dijembatani

dengan mengatakan , i:t JiLs $e'4i,i'o|eI[j- (Mungkin jika Aku

memberimu ini, engkau akan meminta yang lainnya).Ini diungkapkan

untuk orang yang meremehkan amal, maka apalagi bagi orang yang

taat. Pelanggaran janji dan sumpah si hamba ini bukan karena

ketidaktahuannya, dan bukan karena ketidakpeduliannya, tapi dia

menyadari bahwa melanggar janjinya itu lebih utama daripada

memenuhinya, karena permintaannya kepada Tuhannya lebih utama
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daripada tidak meninggalkan permintaan untuk memenuhi

sumpahnya.

Nabi SAW telah bersab da, 'iSJi * t? 
'si? ,j*",rb'&'6

"*'F gilr g}i #- $ laorongsiapa bersumpah dengan suatu

sumpah, lalu ia melihat yang lebih baik daripadanya, maka dia

hendalcnya menebus sumpahnya dan melakukan yang lebih baik ilu).

Oleh karena itu, seorang hamba sebaiknya bertindak sesuai hadits ini."

Pelaiaran yang dapat diambil:

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Hadits ini mengandung beberapa

faedah, di antaranya:

l. Bolehnya mengajak bicara seseorang mengenai perkara yang

tidak diketahui hakikatnya.

2. Bolehnya mengungkapkan hal itu dengan ungkapan yang bisa

dipahaminya.

3. Perkara-perkara di akhirat tidak serupa dengan yang ada di
dunia kecuali hanya berupa nama (sebutannya) saja.

4. Apabila suatu perkataan mengandung dua makna, maka

sebaiknya yang berbicara mengemukakan sesuatu yang
menunjukkan maksudnya sehingga bisa dipahami oleh yang

mendengarnya.

5. Taklif tidak terputus kecuali setelah bertempat tinggal di surga

atau di neraka.

6. Pelaksanaan perintah di padang Mahsyar terjadi dengan

keterpaksaan.

7. Hadits ini juga menunjukkan keutamaan iman, karena

walaupun secara zhahir orang munafik tidak dapat dibedakan

dari orang beriman, namun pada akhimya akan tampak
perbedaanny4 yaitu dengan dipadamkannya cahayanya dan
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8.

9.

10.

sebagainya.

Walaupun jembatan itu sangat kecil dan tajam, bisa

menampung semua makhluk semenjak Adam hingga

terjadinya kiamat.

Meskipun neraka sangat besar dan kasar, namun tidak

melewati batas yang diperintahkan dalam membakar.

Kendatipun manusia memiliki bentuk yang kecil, namun

ternyata berani menyelisihi, maka di sini terkandung teguran

yang sangat keras. Ini juga sejalan dengan firman Allah

tentang sifat para malaikat dalam surah At-Tahriim ayat 6,

o\?'F-J o:PinrJ "lfi vhr o jid;-f iri-r "tl'9 geniaganya

adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya

kepada mereka dan selolu mengerjakan apa yang

diperintahkan).

Hadits ini juga mengisyaratkan teguran yang keras bagi para

thaghut dan para pelaku kemaksiatan.

Keutamaan doa dan kekuatan harapan untuk dikabulkannya

doa walaupun secara zhahir yang berdoa tidak layak untuk itu,

namun karunia Yang Maha Mulia sangatlah luas. Kemudian

redaksi pada sebagian jalurnya 'lalJi tj (Alangkah licilcnya

kamu) mengisyaratkan bahwa orang tersebut tidak berwatak

tercela kecuali setelatr ia berkali-kali bersikap demikian.

Hadits ini menunjukkan penyebutan hari dengan maksud

sebagiarurya, karena Hari Kiamat adalah satu hari, jadi kata

hari bisa sebagai sebutan untuk beberapa bagiannya.

Bolehnya meminta syafaat. Hal ini bertentangan dengan

pendapat yang melaranglya dengan alasan bahwa syafaat itu

hanya bagi orang yang berdosa.

Iyadh berkata, 'Pendapat ini juga meluputkan ketetapan batrwa

11.

12.

13.

14.
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15.

16.

syafaat itu juga berlaku untuk masuk surga tanpa diperiksa dan

sebagainya sebagaimana yang telah dijelaskan. Sementara

setiap orang berakal tentu mengakui kekurangan dirinya
sehingga perlu meminta maaf atas kekurangannya. Demikian
juga setiap orang yang beramal tentu khawatir amalnya tidak
diterima, sehingga memerlukan syafaat agar amalnya

diterima'.

Semestinya orang yang berpendapat demikian tidak berdoa

memohon ampunan dan tidak pula rahmat. Pendapat ini
tentunya bertentangan dengan apa yang dianut dan dianjurkan

oleh para salaf sebagaimana yang mereka panjatkan di dalam

doa-doa mereka.

Adanya beban tugas yang tidak mampu dilaksanakan, karena

orang-orang munafik juga diperintahkan bersujud, namun

mereka tidak mampu melaksanakannya. Mengenai hal ini perlu
ditinjau lebih jauh, karena perintatr saat itu untuk
membungkam.

Hadits ini menunjukkan kepastian melihat Allah di akhirat."

Ath-Thaibi berkata, "Pendapat yang memastikan melihat
Allah, dan memasratrkan tentang hakikatnya kepada Allah,
maka ilulah pendapat yang benar. Demikian juga pendapat

yang menafsirkan datangnya Allah, karena itu telah didahului
oleh sabda beliau, :,;it1u.:i-Jr y:;:t G o:\A $ @pakah

samar bagi kalian mengenai terlihatnya matahari dan bulan?).
Ini semakin menegaskan dan memastikan hal itu, dan semua

ini menolak anggapan bahwa itu adalah kiasan. Golongan
Salimiyyah dan serupanya berdalil dengan ini untuk
menyatakan, bahwa orang-orang munafik dan sebagian ahli
kitab akan melihat Allah bersama orang-orang munafik.
Namun ini adalah pendapat yang keliru, karena dalam redaksi
hadits Abu Sa'id disebutkan batrwa orang-orang yang beriman
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akan melihat Allah setelah mereka mengangkat kepala mereka

dari sujud, lalu saat itulah mereka mengatakan, J;r'di
(Engkau-lah Tuhan kami). Hal ini tentunya tidak dialami oleh

orang-orang munafik dan yang bersama mereka (karena

mereka tidak dapat bersujud). Sedangkan penglihatan

sebelumnyayang dapat dilihat oleh semuanya, maka itu adalah

rupa malaikat atau selainnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ahli kitab juga tidak termasuk

dalam hal ini, karena pada hadits ini juga disebutkan, bahwa

mereka keluar dari rombongan orang-orang beriman dan

orang-orang yang menampakkan keimanan yang bersama

mereka ketika dikatakan kepada mereka, tiii-,3i n* V 6po

yang dulu kalian sembah?). Setelah itu mereka berjatuhan ke

dalam neraka. Semua ini terjadi sebelum perintah untuk sujud.

Disebutkan juga bahwa di antara para pendosa umat ini disiksa

dengan neraka, kemudian mereka keluar dengan syafaat dan

rahmat. Namun hal ini bertentangan dengan pendapat yang

menafikannya dari umat ini dan menakwilkannya dengan

penalcwilan yang direka-reka, karena nashnya sangat jelas,

banyak dan valid.

Selanjutnya Ath-Thaibi berkata, "Siksa bagi ahli tauhid

berbeda dengan siksa bagi orang-orang kafir, karena perbedaan

cenkraman neraka pada mereka, sebab di antara mereka ada

yang hanya ditelan sampai batas betisnya, dan neraka tidak

akan memakan bekas sujud. Selain itu, ketika mereka

meninggal, adzab mereka diberikan dalam bentuk dibakar dan

ditahan masuk ke dalam surga dengan segera seperti halnya

orang-orang yang dipenjara. Ini berbeda dengan orang-orang

kafir yang tidak meninggal sehingga rnereka terus menerus

marasakan adzab, dan tidak pula merasa hidup yang tenteram.

Sebagian ulama menakwilan maksud redaksi hadits Abu Sa'id,
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t7.

,i6\W. oi*- (mereka meninggal di dalamnya dengan suatu

kematian), adalah bukan kematian yang sesungguhnya, tetapi

kiasan tentang hilangnya rasa dari mereka. Hal ini terjadi

karena belas kasihan terhadap mereka. Atau sebagai kiasan

tidur yang diungkapkan dengan kata "mati", karena Allah pun

telah menyebut tidur dengan sebutan'\tr/afat. "

Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan batrwa setelah mereka

masuk neraka, mereka meninggal. Lalu ketika Allah hendak

meriwayatkan mereka, saat itu mereka merasakan sakitnya

siksaan.

Hadits ini menjelaskan tabiat manusia yang sangat tamak dan

pandai berkilah untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Pada

mulanya dia meminta dijauhkan dari neraka agar bisa

memperoleh sedikit kelembutan yang dirasakan oleh para ahli

surga. Kemudian dia meminta didekatkan kepada mereka,

bahkan dalam sebagian jalur periwayatannya disebutkan

bahwa dia meminta didekatkan kepada satu pohon ke pohon

lainnya, hingga akhirnya minta dimasukkan ke surga. Dari sini

dapat disimpulkan, bahwa sifat-sifat manusia yang

menyebabkannya lebih mulia daripada binatang, akan

dikembalikan kepada manusia setelatr dibangkitkan dari

kematian, seperti pikiran, akal dan sebagainya."

53. Telaga dan Firman Allah, ?f.Sr'l{ri;l $l"sesungguhnya Kami

telah memberikan kepadamu nikmatyang banyah"
(Qs. Al Kautsar [108]: 1)

a.to
,* tY.-'al Ju :*; Juj

tc \, tct.-r dll J..cL),
C.

,*; *a?" *'Ct
.*F,eG:A
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c,

'*/,1t

Abdullah binZaid berkata: Nabi SAW bersabda, "Bersabarlah

kalian hingga kalian berjumpa denganku di telaga."

6575. Dari Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Aku

mendahului kalian sampai di telaga."

ri:Jei{ *?"e}t,f
a!.), 'r,. . a.',ot/,.

'', 
fY ivs c.f; ,PlS

.'!:r*; r;:*i 6 ,1r:d ) 3.ittl ,J4
. "o'.t o . 1 o , l o. tF,qtL *,,j.ts,j_.i *"ff Sut/,

6576. Dari Abdullah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Aku mendahului kalian sampai ke telaga. Dan sungguh akan

ditampakkan kepadaku sejumlah orang dari knlian, kemudian

sungguh mereka akan ditarik dariku, lalu alru berkata, 'Wahai

Tuhanku, (merekn) adalah para sahabatku'. Lalu dijawab,
'Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-

adal<an setelah ketiadaanmu' ."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ashim dari Abu Wa'il.
Hushain berkata dari Abu Wa'il, "Dari Hudzaifah, dari Nabi SAW."

:Jss F3*\t.uUt,f ,tQ:b?nt ur,; it,f
Jct\Li;:-o ;r t^{ }';'&6i

6577. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
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âLll

"Di depan kalian ada sebuah telaga yang (lebarnya) seperti antara
Jarba' dan Adzruh."

;tlLi qr{t';iit''at ;pt :Ju ib ht *>, a$ sr ;
.,-JCr ,t i fi ;ii^ri;elU:;a).* ,* i: ,Ss .;tt

l(t hr ;tLLi €$ -, ;:,t n'H, eq$'jr ,'r;;'Sw
6578. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Al Kautsar adalah

kebaikan yang banyak yang telah dianugerahkan Allah kepada

beliau."

Abu Bisyr berkata, "Aku berkata kepada Sa'id, .Orang-orang

menyatakan bahwa (al kautsar) itu adalah sebuah sungai di surga'.
Sa'id berkata, 'Sungai yang ada di surga itu termasuk kebaikan yang
dianugerahkan Allah kepada beliau'. "

6579. Dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata: Abdullah bin Amr
berkata: Nabi sAW bersabda, *Telagaku (ebarnya) sejauh perjalanan
satu bulan, airnya lebih putih daripada susu, aromanya lebih harum
daripada kqsturi, dan gayung-garyngnya bagaiknn (jumlah) bintang-
bintang di langit. Barangsiapa minum darinya, maka dia tidak akan
haus selamanya."
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'oi ,'^-:;?nt:n--ar,?ly ; ;i i* ,oQ) it Jv;;-'*
J-ij; Lk qr'r';"'o\r"'r:r; *ht & it J';:,

.rfur i* )u? a;:\i c *a9tF,'u;e'r
6580. Dari Yunus: Ibnu Syihab berkata: Anas bin Malik RA

menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Sesungguhnya kadar telagaku adalah seperti (jarak) antara Ailah

dan Shan'a' dari Yaman, di dalamnya terdapat ceret-ceret sebanyak

jumlah bintang di langit."

ta i -/ z,o.) *,1 ul Li :v,. )-z

fJ..+; I r*i 6 ii ,u'1*5'rt-tsr -,q itlv ;4i tii ril i*sr

6581. Dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Ketika aku sedang berjalan di surga, tiba-tiba aku berada di sebuah

sungai yang kedua tepinya adalah butiran-butiran mutiara yang

berlubang. Aku kemudian bertanya, 'Apo ini wahai Jibril?' Ia
menjawab, 'Ini al kautsar yang dianugerahkan Tuhanmu kepadamu'.

Ternyata aromanya atau tanahnya adalah kasturi yang semerbak."

Hudbah ragu.

'H'dJ*Ltl ,iu'{-', *?" J2";)t,t ,fi'*
.gtl.-ri ,j;;G ,*;.'s! frLtLt d;6,r ,&'*Jt d.*l

.'!:r;. f;Ll 6 qr'-i,t ,i'*
6582.Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau b"rrubdu, "sungguh
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e'rEt,t j\,*t *i" Jb';:tt Jv :Jr3 *-- i ,W- *
?ti ,*'ot; .t:':.i\:k-'n;i, u,q,, ,*"; a lr'.#l

.l*.': d Jqi,*"r;'ti;i

sejumlah orang dari para sahabatku pasti datang kepadaku di telaga,

hingga setelah aku mengenali mereka, mereka ditarik dariku, lalu aku

berkata, 'Para sahabatkul' Lalu (Allah) berfirman, 'Engkau tidak
tahu apa yang mereka ada-adakan setelah ketiadaanmu'."

6583. Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, "Nabi SAW bersabda,

'Sesungguhnya aku mendahului kalian ke telaga. Siapa yang sampai

kepadaku maka dia minum, dan siapa pun yang minum (darinya)

maka tidak akan merasa haus selamanya. Sungguh akan datang

kepadaku sejumlah orang yang alu kenal dan mereka mengenaliku,

kemudian ada penghalang antara aku dan mereka'."

o . c / ',t2.;'d,; rifi:iui f* ej, icltrr ,#,gG l,lv
z lz th.;, crc,. c. 7 :.';3'A;"J qr:At * eri ,bWi i,Sta.6,'.)i fJi;

, 
t 

. , - . .-, '

.'!:r-i;. r;i-i 6 ,s):i ) 3ill ;4 ,h ,*1,,1,5";6 ld ii
(.q*.;{b'p,E E-,i';G

.trJJ. ti* ,/& ;.1 Jvj
1..c1 l'. o't. l',. lo,Ja . l.',

.oJsl ei>,-'l7 4;2,-, c-t4 .;;7-, :JU3

6584. Abu Hazim berkata: Kemudian An-Nu'man bin Abu
Ayyasy mendengarkanku, maka dia pun berkata, "Begitukah yang

engkau dengar dari Satral?" Aku menjawab, "Ya." Ia berkata lagi:
Aku menyaksikan Abu Sa'id Al Khudri, sungguh aku mendengarnya
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menambahkan, "Lalu aku berkata, 'Sesungguhnya mereka dari
(golongan)lat'. Lalu dikatakan, 'Sesungguhnya engkau tidak tahu apa

yang mereka ada-adakan setelah ketiadaanmu'. Alat pun berkata,

'Jault (dari rahmat-Mu), jauh (dari rahmat-Mu) bagi yang mengubah

(tuntunan) s etelah ketiadaanku' ."

Ibnu Abbas berkata, "Suhqan berarti dijauhkan."

Ada yang mengatakan, kata sahiiq berarti ba'iid (auh).

Sahaqahu dan ashaqahu artinya ab'adahu (menjauhkannya).

i,sv &i *?".& l' 'J';:rLiL:t-ik'tt,i;.:.i

r- :J'gG crisAr ;f J';4 o-,*i ,r Lr) y$r & e \i"

rrk'rr'r#; ,r* r|*f d'$ ilr ! olt,i'fr .6r*i ,L.',

.6'fri erti\i dL

6585. Dari Abu Flurairah, bahwa dia pernatr rn.*.ri,ut*
bahwa Rasulullah SAW bersabda, *Pada Hari Kiamat nanti, akan

datang kepadaku sejumlah orang dari sahabatku, lalu merekn diusir

dari telaga, makn aku pun berkata, 'Wahai Tuhanku, mereka adalah

para sahabatku'. Dia berfirman, 'Sesungguhnya engkau tidak tahu

apa yang mereka ada-adakan setelah ketiadaanmu. Sesungguhnya

mereka kembali mundur ke belakang mereka'."

* b't *r'o1r qt;bi 7,>:rU- ik'fi ;Jt ;t f
;ie I u>'-- ;rt 

'"J" 

"i 
,JG':r.3 *?rt e' dtli' ,:p,':

*'t cl3t,i'rrT .€);bl ,!o, t- ,i'yT ,:^b 0';)4 o);.J,oi

.,s'.#t € f;i * i risrt *t, ;t:x. f;Li t, i

7o.

,l'-l ,f
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. ;;4 : S.;L' Jvj' .0";4, &',

*) * I' F f ',P,t P f ,q/Jt f ,q*..}r .Jtt-r
az^,

*'r#h' *dt,f ,t;":)ej *,gt:'
6586. Dari Ibnu Al Musayyab, O"n*" dia menceritakan dari

para sahabat Nabi SAW, bahwa Nabi SAW bersabda, "Akan datang

kepadaht di telaga sejumlah orang dari sahabatku, lalu mereka

dijauhkan darinya, maka aku pun berkata, 'l(ahai Tuhanku, para

sahabatku'. Lalu Tuhan berfirman, 'Sesungguhnya engkau tidak

mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelah ketiadaanmu.

Sesungguhnya mereka kembali mundur ke belakang mereka'."

Syu'aib berkata dari Az-Zuhri, "Abu Hurairah menceritakan

dari Nabi SAW, 'Mereka ditarik'." Sementara Uqail berkata, "Mereka

diusir."

Az-Zubaidi berkata, "Dari Az-Ztrhri, dari Muhammad bin Ali,
dari Ubaidullah bin Abi Rafi', dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW."

,*'!* rrkrt r*t i,Ss rtir G1 :iii..lri ,6r g i,Su ry1

,* a,tr' c" d" 6 e,i1'; tiY ; ."'aalt fli1\i
r#* G:ii .;xri ,tlr jy,iu yy.i:* .i*b,i* W
ol g ;rx- ;t:)i )" .",;At "e)t:.\i JL'!:il, fri.rfrt'#L' :tJtj

,a t c

'.*J,t.r,,,y

 
d-$l ,tV
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6587. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba ada serombongan orang, hingga

ketika aku sudah mengenali mereka, seorang laki-laki keluar dari
antara aku dan mereka, lalu berkata, 'Kemarilah'. Aku kemudian

berkata, 'Kemana?' Ia menjawab, 'Ke neraka. Demi Allah'. Aku

berkata, 'Apo masalah mereka?' Ia menjawab, 'Sesungguhnya

mereka telah kembali mundur ke belakang setelah ketiadaanmu'.

Kemudian ada lagi serombongan orang, hingga ketika aku telah

mengenali mereka, seorang laki-laki keluar dari antara aku dan

mereka, lalu berkata, 'Kemarilah'. Alu berknta, 'Kemana?' Ia
menjawab, 'Ke neraka. Demi Allah'. Aku berkata, 'Apa masalah

mereka?' Ia menjawab, 'Sesungguhnya mereka telah kembali mundur

ke belaknng setelah ketiadaanmu'. Maka aku melihat tidak ada yang

lolos dari mereka, kecuali hanya seperti ternakyang berkeliaran."

J';:r'oi ,:^z ?rt 'qr; i;-;
a. l. , $. o, 4 2

ci:r.Jl ,j\s ,t &y €-eS

1o.
€..1 f

_C. 
. C.d,,r

4-z^a

*i *v il.rt." irl
.c. i, ^',.qf r P S-es

t :JU

6588. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW

besabda, "Di antara rumahht dan mimbarlat terdapat sebuah taman

dari taman-taman surga, dan mimbarku berada di atas telagaku."

zl

*-ti ilt

6589. Dari Abdul Malik, dia berkata: Aku mendengar Jundab

berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Alru mendahului

lmlian di telaga'."

l.aa,.t..
& gJtcJ"--
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Ji 6'i er *', ,)L \t * "olr ai '.; hr 'v?t a-tL *
\,,i;lisw;4t obJ:;;t'i,u5t;,i>a yt Uf *
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jD -fr\i 6.r;.'11- u"'r\i i.t? d.ti, +zi
.Wf;6|,i'j'4; uai',6r ,qy. ff -#L('&

6590. Dari Uqbah RA, bahw a pada ruutu t *i Nabi SAW

keluar lalu menyalatkan para syuhada Uhud dengan shalat jenazah,

kemudian beliau kembali ke mimbar lalu bersabda, "Sesungguhnya

aku akan mendahului kalian dan aku akan menjadi sal<si atas kalian.

Demi Allah, sungguh kini aku tengah melihat telagaku, dan sunggult

aku telah diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi -atau hmci-kunci

bumi-. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak mengkhawatirkan ka-licn

akan berbuat syirik setelah ketiadaanku, tetapi aku mengkhawutirkun

kalian akan berlombaJomba dalam hal itu (dunia)."

i . tr 4,, c . trot-. ., .o:i.. t4 t,, o .c. c,

*D *)t '-,,*, :)-* 7t) J U)O gl-, "' P.O / P ,f
.i*', i*sr; ts ilw ,e'_lt'/ij ,&; ;a?ut

6591. Dari Ma'bad bin Khalid bahwa dia pemah mendengar

Haritsah bin Wahab berkata, "Aku mendengar Nabi SAW, beliau

menyinggung tentang telaga, lalu bersabda, 'Sebagaimana (jarak)

antara Madinah dan Shan'a"."

Ut f {rG ,f ,rnp ; *J,"* ,z;:, *'6* *i;r;t;'t
'J iG'.}-*J\ ;te ;r. t1 ib';,Js'&3 * ht *

TATIIUL BAARI - 813



* ,s'j ,lr'rLlt i6 .y :,1u t;ritri i,; * {r ,\;r-lt
u o .to , o

.t',F,s, &{J,
6592.Ibnu Abi Adi menambahkan dari Syu'bah, dari Ma'bad

bin Khalid, dari Haritsah, dia mendengar Nabi SAW bersabda,

"Telaganya (luasnya seperti) antara Shan'a' dan Madinalt." Lalu Al
Mustaurid bertanya kepadanya, "Apakah engkau tidak mendengar

beliau bersabda, 'Bejana-bejana'?" Ia menjawab, "Tidak." Maka Al
Mustaurid pun berkata kepadanya, "Diperlihatkan di dalamnya

bej ana-bej ana seperti bintang-bintang. "

,i';-'-;$ cri ;.t otr;" .'€rtlLi Jt t+;-f;i t 1'; e3&i

.u-: * "*'ri,rdi &e"; oi+?;t:1,&1i

.,-l$t & o'r*'j :o'r1a9'Z'&el JL
6593. Dari Asma' binti Abu Bakar RA, dia berkata, 'Nabi

SAW bersabda, 'Sesungguhnya alcu berada di atas telaga, sampai aku

melihat orang yang datang kepadaku dari kalian, dan akan ditarik
dariku beberapa orang, lalu aku berkata,'Wahai Tuhanku, (mereka)

dari golonganku dan dari umatku'. Lalu dikataknn,'Apakah engkau

mengetahui apa yang mereka perbuat setelah ketiadaanmu? Demi

Allah, sungguh mereka telah kembali ke belakang'."

Ibnu Abi Mulaikatr berkata, "Ya Allah, sungguh kami

berlindung kepada-Mu agar tidak kembali ke belakang kami, atau

teperdaya sehingga menyimpang dari agirma kami."
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Alaa a'qaabilatm tankishuun berarti kamu selalu berpaling ke

belakang.

Keteransan Hadits:

(Bab telaga). Maksudnya, telaga Nabi SAW. Bentuk jamak

aarr ;'j;St adalatr ',"+ dan r;,,tyli, yaitu tempat berkumpulnya air.

Imam Buti*rari mengemukakan hadits-hadits tentang telaga setelah

mengemukakan hadits-hadits syafaat dan pembentangan jembatan

untuk mengisyaratkan bahwa mendatangi telaga itu setelah

dibentangkannya jembatan dan setelah menitinya. lmam Ahmad dan

At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits An-Nadhr bin Anas dari Anas,

dia berkata, .',,..:;ri eil :J@ ,;|g['oi'iri *V\t & l' 
',)'*3'rJA

,jd r;rrli( il lp ,*ii .y(pt 
"b * 6iii *i,j6 rl4i( 'il ,tiii

;\iJr t4 st ,Ja fUiii il bP 
"*ii 

.)t:*Jt'.ts. rii 1,lt<u meminta kepada

Rasulullah SAll agar memberiku syafaat, maka beliau bersabda,

"Aht akan melakukannya." Aku berkata lagi, "Dimana aku bisa

mencarimu?" Beliau bersabda, "Carilah aku, dan engkau pertama

knli mencariku di atas jembatan." Aku berknta lagi, "Jika alat tidak

menemukanmu?" Beliau bersabda, "Aku di sisi timbangan." Aku

berkata lagi, "Jika alat tidak menemukanmu?" Beliau bersabda, "Aku

di telaga.')

Tampak kejanggalan bila dinyatakan batrwa telaga itu setelah

jembatan titian karena seperti yang akan dikemukakan pada sebagian

hadits bab ini, bahwa sejumlah orang akan ditolak dari telaga setelah

mereka hampir mencapainya, lalu mereka digiring ke neraka. Letak

kejanggalannya, karena orang yang telatr melewati jembatan hingga

mencapai telaga berarti dia telah selamat dari neraka, lalu bagaimana

bisa dikembalikan kepadanya? Kemungkinan pengertiarurya,

ungkapan bahwa mereka mendekati telaga adalah mereka melihatnya

dan juga melihat neraka, lalu mereka didorong ke dalam neraka

sebelum menyelesaikan sisa jembatan yang mereka seberangi.
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Abu Abdillah Al Qurthubi dalam kitab At-Tadzkirah berkata,

"Penulis kitab Al Qut dan lainnya berpendapat, bahwa telaga itu

setelah jembatan, sementara yang lainnya berpendapat sebaliknya.

Yang benar, Nabi SAW mempunyai dua telaga, salah satunya di

padang Mahsyar, sebelum jembatan, dan lainnya di dalam surga,

keduanya disebut Ka utsar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat ini perlu diteliti lebih

jauh, karena Al Kautsar adalah sebuah sungai di dalam surga

sebagaimana yang telah dan akan dikemukakan. Aimya mengalir ke

dalam telaga itu. Telaga itu disebutkan Kautsar karena merupakan

kelanjutan dari sungai itu. Jadi, perkataan Al Qurthubi menjelaskan

bahwa telaga itu ada sebelum jembatan, karena manusia di padang

Mahsyar dalam kondisi kehausan, lalu orang-orang beriman

mendatangi telaga, sementara orang-orang kafir berjatuhan ke dalam

neraka setelah mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, kami kehausan."

Selanjutnya Jahanam ditampakkan kepada mereka hingga terlihat

seperti fatamorgana, lalu dikatakan, "Mengapa kalian tidak

mendatanginya?" Mereka pun mengiranya air, sehingga mereka pun

berj atuhan ke dalamnya.

lmam Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Dzar, bahwa

telaga itu dialiri oleh dua mata air dari surga. Hadits ini memiliki

hadits penguat dari hadits Tsauban. Ini adalah dalil yang mernatahkan

pandangan Al Qurthubi, bukan menguatkannya, karena telah

dikemukakan bahwa ash-shiraath adalah jernbatan Jatranam, dan

jembatan itu terletak di antara padang Mahsyar dan surg4 sementara

orang-orang beriman menitinya untuk masuk surga. Jika telaga itu

sebelum jembatan, berarti neraka itu berada di antara telaga dan air

telaga dan Al Kautsar yang disiramkan ke,pada orang-orang yang

keluar dari neraka. Konteks hadits menunjukkan, battwa telaga itu

berada di sebelah surga untuk menampung air yang mengalir dari

dalam sruga. Dalam hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Imam

Ahmad disebutkan , 'P'F, ,A ;i!r'rt'€t (Dan dibuttakan sungai Al
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Kautsar ke telaga).

Al Qadhi Iyadh berkata, "Konteks sabda beliau, 'l q a* n
(' ;.1 6:liJ.'& (Borongriapa minum darinya, maka tidak akan merasa

haus selamanya) menunjukkan bahwa minum dari telaga itu setelah

hisab dan selamat dari neraka. Karena secara tekstual kondisi orang

yang tidak kehausan adalah tidak diadzab dengan neraka. Tapi

kemungkinan juga, di antara mereka yang divonis untuk tidak diadzab

di dalam neraka dengan rasa haus tapi dengan adzab yang lain."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan ini tertolak dengan

hadits Llbai bin Ka'ab yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim yang

menceritakan tentang telaga, rl-;.11|- d +'q:H d *: (Dan orang

yang tidak minum darinya maka tidak pernah hilang dahagannya

selamanya). Abdullah bin Ahmad meriwayatkan hadits panjang dalam

kitab Ziyadat Al Musnad dair Laqith, dari Amir, e !, )b: * ni
'J?:) # fj Lyt ry ulqt a+a,,Sti,t'b'i.'q}} *j * h,

tr:.t;St oly* U J:-t't r\t fp h' {* lt (Dia dan Nahik bin Ashim

pernah diutus menghadap Rasulullah SAW. Dia berkata, "Kami tiba

di Madinah saat berakhirnya Rajab, lalu knmi berjumpa dengan

Rasulullah SAW selesai Shalat Subuh). Selanjutnya redaksi hadits ini
menyebutkan tentang sifat surga dan pembangkitan setelatr mati, dan

di dalamnya disebutkan , 'fu ,Y Ft Ee'ii u-2u. rtb'ttt*t;;
,i:Sa ! ;;i'+,r 1#" G,+t';at ;€)$, W;$ :G'u 

rli'iril,4e
j ,:;'\i rG*jr J9 )*Li) ;rSJr tlii ,"Sir Yilt|b'{*'rLii ir;.iir 66

'€Gii "i()$t'etry o:rilpl:r4Ut eil &Uki'8 Jfr"
iirri -r;st ,* J'lJ,i:jr e'', & o:ri;ly) ,71tltr1;*, ,)i4 ,7 ,i'fri;os,

*i *b t)ilr'*, 'fu"rrt h:;-t t$ qs-rtziov lxauon akan

dihadapkan kepada-Nya dengan ditampakkan kepada-Nya lembaran-

lembaran catatan amal kalian, tidak ada sesuatu pun dari kalian yang

luput oleh-Nya. Kemudian Dia mengambil seciduk air lalu
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dicipratkan ke arah kalian, maka demi Tuhanmu, tidak setetes pun

yang tidak mengenai wajah seseorang dari knlian. Adapun orang

Islam, maka wajahnya dibiarkan seperti kain yang putih, sedangkan

orang kafir berubah menjadi seperti moncong yang hitam. Setelah itu

Nabi kalian kembali dan diikuti oleh orang-orang shalih. Mereka

kemudian menempuh jembatan api, seseorang dari kalian melangkah

di atas bara api lalu berkata, "Aduh." Lalu Tuhanmu berfirman,

"Sudah tiba saatnya." Kemudian mereka melihat telaga Rasul, demi

Allah dengan rasa dahaga yang sangat, tidaklah seseorang dari
kalian mengulurkan tangannya kecuali meraih sebuah cangkir).

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Ashim dalam kitab ,4s-

Sunnah, Ath-Thabarani dan Al Hakim. Ini menyatakan bahwa telaga

itu berada sebelum jembatan.

; j.3[r3)Jbbi l, jilt;i )S t)-s1 (Dan Firman Altah,

"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nilcrnat yang

banyak.") Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa Al Kautsar adalah

sungai yang mengaliri telaga, yaitu inti telaga itu sebagaimana yang

dinyatakan pada hadits ketujuh bab ini. selain itu, telah dikemukakan

hal serupa pada penafsiran surah Al Kautsar dari hadits Aisyah

disertai keterangan tambahan, dan juga telah dikemukakan

pembahasan hadits Ibnu Abbas, bahwa Al Kautsar adalah kebaikan

yang banyak. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Al Kautsar

adalah sebutan untuk telaga, yaitu sebagaimana yang disebutkan

dalam hadits Al Mukhtar bin Fulful dari Anas yang menyebutkan

tentang Al Kautsar, \FJi ;tt \ii?"'$ (Yaitu sebuah telaga yang

didatangi oleh umatht). Sudah cukup masyhur keterangan yang

menyatakan dikhususkannya Nabi kita SAW dengan telaga ini, namun

At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Samurah secara marfu', ',yr.'ot,

t*?'ri $"t"ngguhnya setiap nabi mempunyai telaga), tapi dia

mengisyaratkan perbedaan yarrg maushul dan mursal-nya, dan bahwa

yang mursal lebih shahih.
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits yang mursal diriwayatkan

oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dengan sanad yang shahih dan Al Hasan,

dia berkata : o)b'€S'i't tb C ,yr.oli{i * 1r' .,l1" !, J?:)i'6

*f{,;, ,'*'Fi n6 o*E-;6\1,#ib'J? i }s-'zo s* t*r
q'i,ftt'{f oi (Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya setiap

nabi mempunyai telaga, dia berdiri di atas telaganya sementara

tangannya memegang tongkat- Dia kemudian memanggil setiap yang

dikenalnya dari umatnya, hanya saia merelm saling membanggakan

siapa di antara mereka yang paling banyak pengikutnya. Dan aku

sangat berharap menjadi yang paling banyak pengikutnya.")

Hadits serupa pun diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari jalur

lainnya, dari Samurah secara maushul lagS marfu', namun sanad-nya

lematr. Ibnu Abi Ad-Dunya juga meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id

secara marfu', '&i ,:fq, *i;- c; # ,",??'d FJt ,'^al ;u- ,i ,y't
,vi *\t',ilsi,prl:)i *Y-'i'&t ,+,it *3- i'&; ,i*tt *i; i
*-,qt ?y-t; 9\i'/,\'$l {O"" setiap nabi memanggil umatnya,

dimana masing-masing nabi mempunyai telaga. Di antara mereka

ada yang didatangi oleh serombongan besar, adajuga yang didatangi

oleh serombongan kecil, ada yang hanya didatangi satu orang, ada

yang hanya didatangi dua orang, dan adajuga yang tidak didatangi

seorang pun, dan sungguh aku adalah nabi yang paling banyak

pengilainya pada Hari Kiamat).

Namun sanad-nya lematr. Kalaupun valid, maka Nabi kita

SAW dikhususkan dengan Al Kautsar yang airnya dialirkan ke

telaganya, karena tidak ada nukilan lain yang menyebutkan bahwa l/
Kautsar itu juga mengaliri telaga lainnya selain telaga beliau. Dalam

penafsiran surah Al Kautsar juga dinyatakan batrwa sungai Al Kautsar

itu diberikan kepada beliau.

Al Qurthubi dalam krtab Al Mu/him yang mayoritasnya

mengikuti Al Qadhi Iyadh berkata, "Di antara yang wajib diketahui
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dan dibenarkan oleh setiap orang mukallaf adalah bahwa Allah telah
mengkhususkan Nabi Muhammad SAW dengan tegala yang telah
dinyatakan narna, sifatnya dan minumannya dalam hadits-hadits
shahih yang masyhur. Karena hadits itu diriwayatkan dari Nabi SAW
oleh lebih dari tiga puluh sahabat, di antaranya yang terdapat dalam

kitab Ash-Shahihain ada lebih dua puluh sahabat, dan pada kitab-kitab
lainnya adalah sisanya. Semuanya adalah hadits shahih dan para

periwayatnya masyhur. Kemudian riwayat-riwayat dari para sahabat

itu dinukil oleh para tabiin yang juga seperti mereka, lalu oleh
generasi berikut, dan berikutnya, dan seterusnya. Para salaf dan Ahlus
Sunnah dari kalangan khalaf sepakat memastikannya, namun ada

segolongan ahli bid'ah yang mengingkarinya, mereka berpaling dari
zhahimya dan menakwilkannya tanpa landasan logika serta tanpa

indikator lain untuk memalingkannya dari makna zhahirnya. Oleh
karena itu, penakwilan mereka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran,

namun sempat menoreh rjmak para salaf dan memecah madzhab para

imam khalaf."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang mengingkarinya adalah

golongan Khawarij dan sebagian Mu'tazilah. Di antara yang

mengingkarinya adalah Ubaidullah bin Ziyad, salah seorang penguasa

Irak, bawahan Muawiyah dan anaknya. Menurut riwayat Abu Daud

dari jalur Abdussalam bin Abi Hazim, dia berkata, "Aku menyaksikan
Abu Barzah Al Aslami datang kepada Ubaidullah bin Ziyad, lalu
Fulan, petugas yang menangani hidangan, menceritakan kepadaku

bahwa Ibnu Ziyad menceritakan tentang telaga, dia berkata
'Pemahkah engkau mendengar Rasulullah SAW menceritakan sesuatu

tentang itu?' Abu Barzah berkata, 'Ya, tidak hanya sekali, dua kali,
tiga kali, empat kali, atau lima kali. Karena itu, barangsiapa yang

mendustakan, maka Allah tidak akan memberinya minum dari air
telaga itu'."

Al Baihaqi juga meriwayatkan hadits serupa dalam kitab Al
Ba'ts dari jalur Abu Hamzatr, dari Abu Barzah, dan dari jalur Yazid
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bin Hibban At-Taimi, "Aku menyaksikan Zaid bin Arqam ketika

datang utusan Ibnu Ziyad yang memanggilnya, dia berkata, 'Ada

hadits-hadits yang sampai kepadaku yang menyebutkan, batrwa

engkau menyatakan bahwa Rasulullah SAW memiliki sebuah telaga

di surga?' Ia menjawab, 'Rasulullah SAW memang menceritakan ihr

kepada kami'."

Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur Abdullatr bin Buraidatr,

dari Abu Sabrah Al Hudzali, dia berkata, "Ubaidullah bin Ziyad

berkata, 'Aku tidak percaya adanya telaga'. Itu dia katakan setelah

Abu Barzah, Al Bara' dan Aidz bin Aru menceritakannya."

Kemudian Abu Sabrah berkata, "Ayahmu pernah mengutusku kepada

Muawiyah untuk urusan harta, lalu aku berjumpa dengan Abdullah bin

Amr, dia kemudian menceritakan kepadaku, dan aku mencatatnya

dengan tanganku dari mulutnya, bahwa dia mendengar Rasulullah

SAW bersabda, n+'f €'4'i (Tempat pertemuan kalian adalah

telagaku)." Maka saat itu Ibnu Ziyad berkata, "Aku bersaksi bahwa

telaga itu benar adanya." Abu Ya'la juga meriwayatkan dari jalur

Sulaiman bin Al Mughirah, dari Tsabit, dari Anas, "Aku datang ke

tempat Ibnu Zaid, saat itu mereka tengah membicarakan telaga, lalu

dia berkata, 'lni Anas'. Aku pun berkata, 'Sungguh banyak wanita tua

di Madinah yang tidak memohon kepada Tuhan mereka agar mereka

diberi minum dari telaga Nabi mereka' ." Sanad-nya shahih.

Diriwayatkan kepada kami serupa itu dalam kitab Fawa'id Al
Isawi yang juga terdapat dalam kitab Al Ba'ts karya Al Baihaqi, dari

jalurnya dengan sanad shahih, dari Humaid, dari Anas, di dalamnya

disebutkan, "sungguh aku tidak mengira bahwa aku akan hidup

hingga melihat orang-orang seperti kalian yang mengingkari adanya

telaga itu." Al Baihaqi juga meriwayatkan dari jalur Yazid Ar-

Raqqasyi dari Anas tentang sifat telaga, "Telaga itu akan didatangi

sejumlah orang dengan mulut yang telah mengering, mereka tidak

menegak setetes pun darinya. Barangsiapa yang hari ini

mendustakannya, maka dia tidak mendapat minum darinya pada hari
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itu nanti." Yazid adalah periwayat yang lemah, n,unun riwayat ini

dikuatkan oleh riwayat yang lalu. Tampaknya, yang terakhir ini

berasal dari perkataan Anas.

Iyadh berkata, "Imam Muslim meriwayatkan sejumlah hadits

mengenai telaga dari Ibnu lJmar, Abu Sa'id, Satral bin Sa'ad, Jundab,

Abdullah bin Amr, Aisyah, Ummu Salamah, Uqbah bin Amir, Ibnu

Mas'ud, Hudzaifah, Haritsah bin Wahab, Al Mustaurid, Abu Dzar,

Tsauban, Anas dan Jabir bin Samurah. Sementara selain Imam

Muslim meriwayatkannya dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Zaid bin

Arqam, Abu Umamah, Asma' binti Abi Bakar, Khaulah binti Qais,

Abdullah binZaid, Suwaid bin Habalah, Abdullah Ash-Shunabihi dan

Al Bara' bin Azib."

An-Nawawi setelah mengemukakan perkataan Iyadh tadi

sesuai dengan temuannya berkata, "Imam Bukhari dan Imam Muslim
juga meriwayatkannya dari Abu Hurairah, dan selain mereka

meriwayatkannya dari Umar, Aidz bin Amr dan lainnya. Al Baihaqi

mengumpulkan semua ini dalam l<rtab Al Ba'ts dengan sanad-sanad-

nya dan jalur-jalur periwayatannya yang banyak."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam Bukhari meriwayatkannya

pada bab ini dari para sahabat yang telah dinisbatkan oleh Iyadh

kepada Imam Muslim yang di-takhrij dari mereka kecuali Ummu

Salamah, Tsauban, Jabir bin Samurah dan Abu Dzar.Imam Bukhari
juga meriwayatkannya dari Abdullah bin Zaid dan Asma' binti Abu

Bakar. Imam Muslim juga meriwayatkannya dari keduanya yang luput

disebutkan oleh Iyadh. Mereka juga meriwayatkannya dari Usaid bin

Hudhair yang juga luput disebutkan oleh Iyadh dalam penisbatan

hadits-haditsnya.

Hadits Abu Bakar diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Awanah

dan lainnya. Hadits Zaid bin Arqam diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan

lainnya. Hadits Khaulah binti Qais diriwayatkan oleh Ath-Thabarani.

Hadits Abu Umamah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan lainnya.

Sedangkan hadits Suwaid bin Habalah diriwayatkan oleh Abu Zur'ah
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Ad-Dimasyqi dalam kitab Musnad Asy-Syamiyyin, demikian juga

yang disebutkan oleh Ibnu Mandah dalam kitab Ash-Shahabah,

sementara Ibnu Abi Hatim menyatakan bahwa haditsnya mursal.

Tentang hadits Abdullah Ash-Shunabihi, Iyadh keliru menyebutkan

namanya, yang benar adalah Ash-Shunabih bin Al A'sar, haditsnya

diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yarg shahih,

'$r'ig ilt'f ft tb'€$1 uJl {s"tunss'hnva aku mendahului

knlian ke tegala, dan sesungguhnya aku membanggakan banyalorya

kalian). Jika benar sebagaimanayang saya duga, dan nama sahabatnya

memang itu, yaitu Abdullah, maka jumlahnya bertambah satu, tapi

saya tidak tatru siapa yang meriwayatkannya dari hadits Abdullah

Ash-shunabihi. Dia adalah satrabat lainnya yang bukan Abdurrahman

bin Usailah Ash-shunabihi, seorang tabiin yang masyhur.

Perkataan An-Nawawi yang menyatakan bahwa Al Baihaqi

telah menghimpun semua jalur periwayatannya mengesankan bahwa

dia meriwayatkan tambahan nama-nama yang disebutkannya, karena

dia menyebutkan, "dan lainnya," padahal sebenamya tidak demikian,

karena dia tidak meriwayatkan hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq,

Suwaid, Ash-Shunabihi, Khaulatr dan tidak juga Al Bara'. Tapi dia

menyebutkannya dari Umar, Aidz bin Amr dan Abu Barzah, dan saya

tidak melihatnya menambahkan kecuali dari Mursal Yazid bin Ruman

mengenai turunnya firman Allah dalam surah Al Kautsar ayat 1, +
;.-3rr'!\ibbi (Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu

nikmat yang banyak).

Selain itu, hadits ini diriwayatkan dari orang-orang yang tidak

mereka sebutkan, yaitu dari hadits Ibnu Abbas sebagaimana yang

telah dikemukakan dalam tafsir surah Al Kautsar, dari hadits Ka'ab

bin Ujrah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i serta

dinilai shahih oleh Al Hakim, dari hadits Jabir bin Abdillah yang

diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bazzar dengan sanad yang shahih,

dari Buraidah yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dari saudaranya
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Zaid bin Arqam yang konon namanya adalah Tsabit yang

diriwayatkan oleh Ahmad, dari hadits Abu Ad-Darda' yang

diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim dalam kitab ls-Sznnah dan Al
Baihaqi di dalam Ad-Dala'il, dai hadits Ubai bin Ka'ab, Usamah bin

Zaid, Htdzaifah bin Usaid, Harnzah bin Abdil Muththalib, Laqith bin

Amir, Zaid bin Tsabit, Al Hasan bin Ali yang juga haditsnya

diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Abu Bakrah, dan Khaulah binti Hakim,

semuanya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim, juga dari hadits Al
Irbadh bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab

Ash-Shahih dari Abu Mas'ud Al Badri, Salman Al Farisi, Samurah bin

Jundab, Uqbah bin Abd, dan Zaid bin Aufa, semuanya diriwayatkan

oleh Ath-Thabrani, dari hadits Khabbab bin Al Aratt yang

diriwayatkan oleh Al Hakim, dari hadits An-Nawwas bin Sam'an

yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya, dari hadits Maimun

Ummul Mukminin yang disebutkan dalam kitab Al Ausath karya Ath-

Thabarani dengan redaksi, ti' 1"#*1 V t;,Sr',* Ii" (Akan datang

kepadaku di telaga orang yang paling paniang tangannya di antara

kalian).

Juga, dari hadits Sa'ad bin Abi Waqqash yang diriwayatkan

oleh Ahmad bin Mani' dalam kitab Al Musnad yang disebutkan pula

oieh Ibnu Mandah dalam kitab Al Mustakhraj dari Abdurrahman bin

Auf, disebutkan juga oleh Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah dai
Utsman bin Mazh'un, disebutkan juga oleh Ibnu Al Qayyim dalam

kitab Al Hawi dari Mu'adz bin Jabal dan Laqith bin Shabirah, dan

menurut saya itu dari Laqith bin Amir yang telah disebutkan tadi.

Jadi, semua yang disebutkan oleh Iyadh sebanyak dua puluh

lima orang, An-Nawawi menambahkan tiga, lalu saya menambahkan

lagi pada semuanya sekitar sebanyak yang mereka sebutkan, sehingga

jumlahnya mencapai lima puluh. Dari semua sahabat itu ada yang

menyebutkan lebih dari satu hadits, seperti Abu Hurairah, Anas, Ibnu

Abbas, Abtr Sa'id dan Abdullah bin Amr, sebagian hadits-hadits

mereka hanya menyebutkan tentang telaga, sebagiannya menyebutkan
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sifatnya, sebagiannya menyebutkan tentang yang mendatanginya dan

tentang yang tertolak darinya. Demikian juga hadits-hadits yang

diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada bab ini, jumlatr jalur

periwayatannya ada sembilan belas jalur, dan saya mendapat

informasi bahwa sebagian ulama kontemporer meriwayatkannya

secara maushul hingga mencapai riwayat delapan puluh satrabat.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan sembilan belas

hadits, yaitu:

Pertama, &'r;)t j ,1,* & Wt (Bersabarlah hingga

kalian berjumpa denganku di telaga).Ini adalah penggalan dari hadits

panjang yang diriwayatkan secara maushul oleh Imam Bukhari pada

"perang Hunain", di dalamnya disebutkan perkataan golongan Anshar

saat pembagian harta rampasan perang Hunain kepada selain mereka,

dan di dalamnya disebutkan, t t?6| jt q *". t\P &i (Sesungguhnya

kalian akan melihat egoisme setelah ketiadaanku, karena itu
bersabarlah kalian). Penjelasan tentang hal ini telatr dipaparkan

secara gamblang sebelumnya.

Kedua dan k*iga, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud secara

maushul dan dari Hudzaifatr secara mu'allaq.

lt # S,e (Dari Abdultah).Maksudnya,Ibnu Mas'ud.

*;t (Dan sungguh akan ditampakkan). Disebutkan dengan

harakat dhammah di awal, fathah pada huruf fa' darl afit, maksudnya

adalah, Lii'rf ; ,l.h'F+E (Allah akan menampakkan mereka

kepadaht sehingga alat melihat merel<a).

t t ',, . ta a t

l;Ji-]L) / (Kemudian sungguh mereka akan drtarik).

Maksudnya, dicabut atau ditarik dariku. Kalimat '9'a-aJ;r! berarti

dicabut darinya, atau ditarik tanpa kehendaknya. Tambahan

penjelasannya akan dikemukakan dalam penjelasan hadits kesembilan

dan yang setelahnya serta hadits kesembilan belas.
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"eOt5.r3 lDlriwayatkan juga oleh Ashim). Maksudnya, Ibnu

Abi An-Najud, qari' Kufah. Artinya, Ashim meriwayatkannya

sebagaimana halnya Al A'masy meriwayatkannya dari Abu Wa'il, dia
berkata, "Dari Abdullah bin Mas'ud." Al Harits bin Abi Usamah

meriwayatkannya secara maushul dalam Al Musnad dari jalur Sufyan

Ats-Tsauri, dari Ashim.

";p SAi (Hushain berkata). Maksudnya, Ibnu Abdurrahman

Al Wasithi.
,. ,.o..1 o ,i ;i.tl'Oi ,)4j eri & (Dari Abu Wa'il, dari Hudzaifah).

Maksudnya, dia menyelisihi Al A'masy dan Ashim, dia berkata, "Dari
Abu Wa'il, dari Hudzaifah." Riwayat ini diriwayatkan secara maushul

oleh Imam Muslim dari jalur Hushain. Yang dilakukan oleh Imam

Muslim ini mengindikasikan bahwa ini diriwayatkan oleh Abu Wa'il
dari Ibnu Mas'ud dan dari Hudzaifah, dan yang dilakukan oleh Imam
Bukhari menguatkan pendapat yang mengatakan, "dari Abu Wa'il dari

Abdullah", karena dia mengemukakannya secara maushul, sedangkan

yang lainnya secara mu'allaq.

Keempat,'&Ji (Di depan kalian). Maksudnya, i;a:*3 gi
hadapan kalian)

i"'F (Ada sebuah telaga). Di dalam riwayat As-Sarakhsi

disebutkan dengan redaksi, ,l'f (Telagalat). Redaksi pertama adalah

redaksi yang diriwayatkan oleh setiap yang meriwayatkan hadits ini,
termasuk Imam Muslim.

13\liit; u.G lrong fiebarnyal seperti antara Jarba' dan

Adzruh).Kataii.g adalah bentuk muannats dan q-fi.Iyadh berkata,

"Dalam riwayat Imam Bukhari, kata ini disebutkan dengan madd."

An-Nawawi dalam Syarh Imam Muslim berkata, "Yang benar

adalah dengan qashr. Demikian juga pendapat yang dikemukakan

oleh Al Hazimi dan Jumhur. Sedangkan dengan madd adalah salah."

A26 - FATIIUL BAARI



Sementara penulis kitab At-Tahrir menetapkan bacaan madd

dan membolehkan qashr. Bacaan dengan madd dikuatkan oleh

perkataan abu Ubaid Al Bakri, "Itu adalah bentuk muannats q;1.

rcata 13\i, menurut Iyadh, seperti itulah kata itu disebutkan oleh

Jumhur, sementara dalam riwayat Al Udzri yang diriwayatkan oleh

Imarn Muslim dicantumkan dengan ht:r:uf jim,yakni g]3f dan ini tidak

keliru."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, akan dikemukakan perbedaan

pendapat mengenai kepastian lokasi kedua tempat ini di akhir

pembahasan hadits keenam.

Kelima, hadits Ibnu Abbas yang penjelasannya telah

dikemukakan dalam tafsir surah Al Kautsar.

t'fu' /, :Lej ?r';{ S:31 |# til.t- lUutyaim menceritakan

kepada kami, Abu Bisyr dan Atha' bin As-Sa'ib mengabarkan kepada

kami). Atha' bin As-Sa'ib mengalami kekacauan hafalan di akhir

usianya, sementara Husyaim pernah mendengar hadits ini darinya

setelah hafalannya kacau. Oleh karena itu, lmam Bukhari

meriwayatkannya disertai Abu Bisyr, dan dia tidak meriwayatkan

riwayatnya kecuali di tempat ini. Dalam tafsir surah Al Kautsar telah

dikemukakan dari jalur Husyaim dari Abu Bisyr saja. Tentang

penyebutan Al Kautsar, Atha' bin As-Sa'ib mempunyai sanad lain
dari guru lainnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah

yang dinilai shahih olehnya, dengan sanad yang shahift dari jalur

Muhammad bin Fudhail, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Muharib bin
Ditsar, dari Ibnu lJmar, lalu disebutkan hadits yang ditunjukkannya

dalam tafsir surah Al Kautsar.

Selain itu, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-
Thayalisi dalam kitab Al Musnad dari Abu Awanah, dari Atha', dia

berkata: Muharib bin Ditsar berkata kepadaku, "Apa yang dikatakan

oleh Sa'id bin Jubair mengenai Al Kautsar?" Aku berkata, "Ia
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menceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata, 'Itu adalah kebaikan yang

banyak'." Muharib berkata, "Ibnu Umar menceritakan kepada kami'"

Setelah itu dia menyebutkan redaksi haditsnya." Diriwayatkan juga

oleh Al Baihaqi dalam kitab Al Ba'ts daijalur Hammad bin Zaid, dai
Atha' bin As-Sa'ib dengan tambahan, "Lalu Muharib berkata,

'Subhaanallaah, sedikit sekali yang terluput dari apa yang

dikemukakan oleh Ibnu Abbas'. Lalu ia menyebutkan hadits Ibnu

Abbas, kemudian ia berkata, 'Demi Allah, ini adalah kebaikan yang

banyak'."

Keenam, )#'f;i e? (Telagaku fiebarnyal sejauh

perjalanan satu bulan). Imarn Muslim, Al Isma'ili,dan Ibnu Hibban

menambahkan dalam riwayat mereka dari jalur ini, rl.J iritjjj (Dan

[panjang antara] sudut-sudutnya sama). Tambatran ini menolak

penakwilan orang yang memadukan hadits-hadits yang berbeda

mengenai kadar luasnya telaga itu karena pertedaan penyebutan

panjang dan lebamya. Berkenaan dengan masalah ini muncul

perbedaan yang cukup b*y$, di antaranya disebutkan dalam hadits

Anas yang setelahnya, ilJt'uiU*: lJJ;-i ;;. G ls"bogoimana jarak

antara Ailah dan Shan'a dari Yaman).

Ailah adalah nama sebuatr kota yang dulu terletak di tepi laut

Qulzum di pinggiran Syarn. Sekarang, kota itu telah hancur dan biasa

dilalui oleh jamaah haji dari Mesir sehingga posisinya di kiri mereka,

dan dilalui oleh jamaah haji dari Gaza sehingga posisinya di depan

mereka. Mereka mengimpor berbagai perbekalan ke sana yang

kemudian diangkut oleh jamaatr haji ketika berangkat dan pergi.

Jaraknya dari Madinah sekitar perjalanan sebulan dengan perjalanan

pengangkut jika mereka menempuh satu. marhalah setiap hari. Jika

lebih banyak dari itu maka bisa kurang, sedangkan jaraknya dari

Mesir sekitar setengahnya itu. Tidak benar orang yang mengatakan

bahwa jaraknya sekitar setengatr jarak antara Mesir dan Makkah,

karena yang benar adalatr kurang dari sepertiga, dan tempat itu lebih
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dekat ke Mesir.

Iyadh menukil dari sebagian ahli ilmu, bahwa Ailah adalah

celah bukit dari gunung Radhwa yang terletak di Yanbu'. Lalu

dikomentari, bahwa itu hanya suatu nama yang kebetulan sarna,

sedangkan yang dimaksud dengan Ailah di dalam hadits ini adalah

nama sebuah kota yang sifatnya disebutkan tadi. Kota ini disebutkan

dalam kitab Shahih Muslim pada kisah perang Tabuk, di dalamnya

disebutkan, '^Av-i'l;t ^jt?nr k il J'*: ,)t,E A-i'*Abi
(Bahwa penguasa Ailah datang kepada Rasulullah SAW dan

mengajuknn perjanjian damai). Selain itu, telah disebutkan juga pada

pembahasan tentang haji Jum'at.

Adapun Shan'a', dalam riwayat ini disebutkan ikatannya

dengan Yaman agar tidak tertukar dengan Shan'a' yang berada di

Syarn. Asalnya adalah Shan'a' Yaman, lalu setelah warga Yaman

pindah pada masa Umar saat penaklukan Syam, warga Shan'a'

menetap di suatu tempat di Damaskus, lalu ternpat tersebut dinamai

dengan nama negeri mereka. Berdasarkan hal ini, maka kalimat ;'4
;pi)r (dari Yaman) dalam riwayat ini, jika posisinya di permulaan

redaksi, maka dibaca marfit', tapi jika sebagai penjelasan, maka

merupakan sisipan dari sebagian periwayat, dan yang tampak bahwa

itu berasal dart Az-hthn Disebutkan dalam hadits Jabir bin Samuratr

juga,lJr-ti "A>'d.G ls"bogoimana jarak antara Shan'a' dan Ailah).

Dalam hadits Hudzaifatr juga disebutkan rrprrli itu, tapi dia

menyebutkan bl,t-b (Adn) sebagai pengganti lafazh cU (Shan'a').

Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan, istt-b JU"t.,y,.6.1(Lebih jauh

daripada jarak Ailah dari Adn).

Adn adalatr sebuatr negeri terkenal di pesisir pantai di
penghujung tepian pesisir Yaman dan di permulaan tepian pesisir

India. Negeri ini berseberangan dengan Shan'a', karena Shan'a'

berada di wilayah pegunungan. Dalam hadits Abu Dzar disebutkan, 6

FATIII'L BAARI - A29



'{;"1 
;\;:r-is 6. (Jarak antara oman hingga Ailah). oman adalah

sebuah negeri pesisir laut dari arah Bahrain. Dalam hadits Abu Burdah

yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban disebutkan, G €? &6 ,y.6

:*;1 ev.,bt Nt ,fr (Jarak antara kedua tepi telagaku sebagaimana

jarak antara Ailah dan Shan'a, perjalanan satu bulan). Riwayat-

riwayat ini saling berdekatan, karena semuanya menyebutkan sekitar

satu bulan, atau lebih atau kurang.

Dalam riwayat lainnya disebutkan batasan yang kurang dari

itu: Dalam hadits Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Ahmad

disebutkan , *.lit ,/t'a;-t'i;. tL{ (Sebagaimana jarak antara Ailah

hingga Juhfah). Sedangkan dalam hadits Jabir disebutkan, ,r;U;.G

*-Nt o)l (Sebagaimana jarak antara Shan'a' hingga Madinah).

Dalam hadits Tsauban disebutkan , :ilt otibi !:rb ;,a.6 (Jarak antara

Adn dan Oman Al Balqa'). Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu

Hibban dari Abu Umamatr.

'Ot:e disebutkan dengan harakat fathah pada huruf ain dan

tasydid pada huruf mim, demikian redaksi yang disebutkan dalam

riwayat mayoritas, dan disebutkan juga tanpa nsydid. Penisbatannya

kepada Al Balqa' karena dekat dengannya. Al Balqa' adalah nama

sebuah negeri di Palestina. Abdurrahzzaq meriwayatkan dari hadits

Tsauban, k AtAi #.6\l;;b jt ";;. ;p.6 (Jarak antara Bushra

hingga Shan'a atau jarak antara Ailah hingga Makkah). Bashrah

adalatr sebuah negeri di ujung Syarn dari arah Hijaz, keterangannya

telah dikemukakan pada pembahasan tentang permulaan wahyu.

Dalam hadits Abdullatr bin Amr yang diriwayatkan oleh Ahmad

disebutkan ,A-ti k'd.6't;i. (Sejauh jarak antara Makkah dan Ailah).

Sedangkan dalam lafazhlainnya disebutkan , oJbi z3;'ii.6 (Jarak

antara Makkah dan Oman). Sedangkan dalam hadits Hudzaifah bin

Asid disebutkan, ala--i. AiUt* s,a.6 (Jarak antara Shan'a' hingga
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Bashrah). Seperti itu juga yang diriwayatkan Ibnu Hibban pada hadits

Utbah bin Abd.

Selain itu, dalam riwayat Al Hasan dari Anas yang

diriwayatkan Ahmad disebutkan , z-kti;*',;.'r1rti J\k:;. G
(Sebagaimana jarak antara Makkah hingga Ailah, atau antara

Shan'a' dan Makknft). Dalam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan

oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Majah disebutkan, *. As6j;t G. U,

u,,;-;lr (iarak antara Ka'bah hingga Baitul Maqdis). Juga, dalam

hadits Utbah bin Abd yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani

disebutkan , c'ta-J. 
"-St 

,tZ :lt'd.G (Sebagaimana jarak antara Al

Baidha' hingga Bashrah).1'i ilir terletak di dekat Rabadzah, yaitu

sebuah negeri di antara Makkah dan Madinah. Jarak-jarak ini saling

berdekatan, dan semuanya kembali kepada redaksi "sekitar setengah

bulan atau lebih sedikit atau kurang".

Jarak paling pendek mengenai ini adalah sebagaimana yang

disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar dari jalur

Muhammad bin Bisyr, dari Ubaidullah bin Umar dengan sanad-nya

sebagaimana yang telah dikemukakan, dia berkata: Ubaidullah

berkata, "Lalu aku menanyakannya, maka dia pun berkata, ff.tJq 9q?

p4;-r;lL'I;;L:"Ui. (Yaitu dua kampong di Syam, jarak antara

keduanya sejauh perjalanan tiga hari)." Hadits serupa pula

diriwayatkan oleh Abdullah bin Numair dari Ubaidullah bin Umar,

tapi ia menyebutk*, ltl'er:# 
gigo malam).

Para ulama telah memadukan perbedaan hadits-hadits ini.
Iyadh berkata, "Ini merupakan perbedaan perkiraan, karena ungkapan

itu tidak disebutkan dalam satu hadits, maka dianggap sebagai

keterangan dari para periwayat. Karena hadits-hadits itu terdapat

dalam sejumlah hadits yang berbeda-beda dari sejumlah sahabat yang

mendengamya di beberapa tempat yang juga berbeda-beda. Nabi

SAW memberikan perumpamaan tentang keluasan telaganya pada
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masing-masingnya dengan perumpamaan negeri-negeri yang berbeda,

karena maksud beliau adalah mengemukakan ungkapan tentang
jauhnya jarak antara masing-masing kedua negeri itu yang dapat

difahami oleh yang mendengarnya, jadi maksudnya bukan jarak yang

sebenamya. Dengan demikian lafazh-lafazh yang berbeda-beda itu
telah dipadukan dari segi maknanya."

Mengenai pendapat ini perlu diteliti lebih jauh, karena

pemberian perumpamaan dan perkiraan biasanya dilakukan dengan

sesuatu yang mendekati. Sedangkan perbedaan ini cukup mencolok,

dimana kadang disebutkan lebih dari tiga puluh hari dan kadang

kurang dari tiga hari.

Al Qurthubi berkata, "Sebagian orang mengira bahwa

perbedaan mengenai kadar luasnya telaga itu kacau agak rancu

Namun, sebenamya tidak demikian."

Kemudian dia menukil perkataan Iyadh, lalu menambahkan,

"Sebenarnya ini bukan perbedaan, tapi semuanya menunjukkan bahwa

telaga itu sangat luas, tepi-tepinya sangat jauh. Kemungkinan beliau

menyebutkan tempat-tempat yang berbeda-beda itu sesuai dengan

orang-orang yang mendengarkan beliau, yaitu beliau menyebutkan

negeri-negeri yang dikenal oleh mereka. Oleh sebab itu, beliau

berbicara kepada kaum ini dengan menyebutkan negeri yang mereka

kenal, dan berbicara kepada kaum lainnya dengan menyebutkan

negeri lainnya yang mereka kenal."

An-Nawawi menjawab bahwa penyebutan jarak yang pendek

tidak menafikan jarak yang jauh, karena mayoritasnya ditetapkan oleh

hadits shahih sehingga tidak saling bertentangan. Intinya, dia

mengisyaratkan bahwa pada mulanya Nabi SAW mengabarkan

dengan jarak yang pendek, kemudian beliau diberitahu dengan jarak

yang panjang maka beliau pun mengabarkan dengan jarak yang

panjang. Seakan-akan Allah memberikan tambahan keluasannya

sedikit demi sedikit, sehingga yang menjadi patokan adalah yang

paling panj ang j araknya.
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Sebelumnya, telah dikemukakan pendapat orang yang

memadukan perbedaan hadits tentang panjang dan lebamya, namun

terbantah oleh hadits Abdullah bin Amr, 'rt; ir-;-t1i (Panjang antar

sudut-sudutnya sama). Disebutkan juga dalam hadits An-Nawwas bin

Sam'an, Jabir, Abu Barzah dan Abu Dzar,it;',C'ti'ii'jb eaniang

dan lebarnya sama). Yang lainnya memadukan perbedaan-perbedaan

itu dengan menakwilkannya sebagai perbedaan perjalanan yang

lamban dan perjalanan yang cepat. Perjalanan yang lamban (sehingga

jarak harinya lama) adalah perjalanan pegangkut barang, sedangkan

perjalanan yang cepat (sehingga jarak harinya pendek) adalah

perjalanan penunggang. Untuk penakwilan ini, jaraknya diartikan

dengan riwayat yang paling pendek, yaitu tiga hari berdasarkan

perjalanan yang cepat, karena memang di antara mereka ada yang

mampu menempuh perjalanan sejauh jarak sebulan perjalanan hanya

dalam tiga hari saja, namun memang sangat jarang. Jawaban terakhir

ini perlu diteliti lebih jauh, sedangkan jawaban sebelumnya lebih tepat

sebagai hasil penggabungan.

Tentang jarak perjalanan tiga hari, Al Hafizh Dhiya'uddin Al
Maqdisi menyebutkan dalam kitab Al Juz', di dalamnya dia

menghimpun riwayat-riwayat tentang telaga, batrwa redaksi lafazltnya

salah, dan peringkasan ini terjadi dalam redaksi sebagian

periwayatnya. Kemudian dia mengemukakan dari hadits Abu Hurairah

yang diriwayatkannya dari kitab Fawa'id Abdul Karim bin Al Haitsam

Ad-Dairaquli dengan sanad yang hasan hingga Abu Hurairah secara

marfu'mengenai telaga, di dalamnya dia berkat a: U.1;SU U ,!r'ib'"P

C\it "UA (Lebarnya seperti jarak antara kalian dengan Jarba' dan

Adzruh). Dengan demikian tampak bahwa dalam hadits Ibnu Umar

ada kalimat yang tidak disebutkan secara redaksional, yaitu, 'iF. G

{\1i ,g.f '#} 96 (sebagaimana jarak antara tempat berdirilat

dengan Jarba' dan Adzruh). Jadi, yang terlewatkan adalah kalimat

tt| 6w'
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Al tlafrzh Shalahuddin Al Ala'i, setelah mengemukakan
perkataan Ibnu Al Atsir dalam kitab An-Nihayah, bahwa keduanya
adalah dua desa di Syam yang jarak antara keduanya adalah sejauh
perjalanan tiga hari, dia menyalahkimnya, lalu berkata, "Tidak
sebagaimana yang dikatakannya, tapi jarak keduanya hanya sejauh
lontaran anak panah, dan keduanya cukup dikenal antara Al euds dan
Al Kark. Tentang ketarangan kadar yang dibuang itu disebutkan
dalam riwayat Ad-Daraquthni dan lainnya dengan redaksi, y"Nt ,y. t
'6\b;qF: (Jarak antara Madinah dengan Jarba' dan Adzruh).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini sesuai dengan riwayat Abu
Sa'id yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah , A$r *j *t(.:t u. G
(Sebagaimana jarak antara Ka'bah dan Baitul Maqdis). Tentang
penyebutan Jarba' dan Adzruh juga disebutkan dalam hadits lainnya
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di dalamnya disebutkan, sJti
*, * iio' ,p )tt J?: diV4'u\lt,U7 yi lworgo Jarba' dan

Adzruh memenuhi pengawalan mereka kepada Rasulullah SAII). Dia
menyebutkannya dalam perang Tabuk. Ini menguatkan perkataan Al
Ala'i yang menyatakan bahwa keduanya berdekatan. Karena itu, maka
semua perbedaan ini kembali kepada perbedaan perjalanan yang cepat
dan perjalanan yang lambat. Nanti, akan saya kemukakan perkataan
Ibnu At-Tin mengenai perkiraan jarak antara Jarba' dan Adzruh dalam
penjelasan hadits ketujuh belas.

,frJt';7'dlj.i i36 (Airnya lebih putih daripada susu). Al Maziri

berkata, "Menurut para ahli nahwu, yang semestinya diungkapan

dengan kalimat, L*q.t, ''t g"bth putih) dan tidak menggunakan

kalimat, $? ',y'6e*.i ltetin pufih dari ini).Namun di antara mereka ada

yang membolehkan penggunaannya dalam syair, dan ada juga yang

membolehkan penggunaannya sedikit dan berdalil dengan hadtis ini
serta yang lain.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan redaksi ini dari
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sebagian periwayat, karena dalam riwayat Abu Dzar yang

diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan dengan redaksi, tbt:;."i1

At ,;a (Lebih putih daripada susu). Seperti itu juga yang disebutkan

dalam hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ahmad, dan dalam

hadits Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim.

gf.jr 'U i*1 'rv,,.,-sj Q4romanya lebih harum daripada kasturi).

Dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi

disebutkan dengan redaksi, eiiir b U-:'rJi 1,lro*anya lebih harum

daripada kasturi). Seperti itu juga yang disebutkan dalam hadits Abu

Umamah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, hanya saja dengan

l1a1a,'Zj,nrj (Aroma). Ibnu Abi Ashim dan Ibnu Abi Ad-Dunya

menambahkan dalam hadits Buraidatr, *.|t',y olii lOan lebih lembut

daripada keju).Imam Muslim menambahkan dalam hadits Abu Dzar

dan Tsauban, SJjil',i: &?l (Dan lebih manis daripada madu). Selain

itu, hadits serupa disebutkan pula dalam riwayat Ahmad dari Ubai bin

Ka'ab, dia juga meriwayatkan dari Abu Umamah dengan redaksi,

J:it g;6tS ;iii lOan rosanya lebih manis daripada madu).Imam

Ahmad menambahkan dalam hadits Ibnu Amr dari Ibnu Mas'ud, 3j(

FiLt g4 (Dan lebih dingin daripada es). Hadits yang serupa pun

disebutkan dalam hadits Abu Barzah.

Al Bazzar meriwayatkan dari Adi bin Tsabit dari Anas, dan

juga Abu Ya'la dari jalur lainnya, dari Anas, serta At-Tirmidzi dari

hadits Ibnu umar, giiJr ,H $;.!st t3v:1 (Dan airnya lebih dingin

daripada es).

"r1JSt {i3 $f : (Dan gayung-gayungnya bagaikan [jumlahJ

bintang-bintang di langit). Dalam hadits Anas yang setelahnya

disebutkan , ,17!)t ?y- rq #l';.(yi 
',y *,i (Di dalamnya terdapat ceret-

ceret sebanyak bintang-bintang di langit). Sementara Ahmad
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meriwayatkan hadits Al Hasan dari Anas dengan redaksi, ):-*',y iki
o61Jt p:ji (Lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang di langit).

Selain itu, dalam hadits Al Mustaurid yang dikemukakan di akhir bab

ini disebukan,,-3(i4r j4lfi *, (Di dalamnya terdapat bejana

seperti (banyaknya) bintang-bintang). Imam Muslim jrga
meriwayatkan dari jalur Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu IJmar,

,r1!)t {# U-:9.1 * (Di dalamnya terdapat ceret-ceret seperti

(j umlah) bintang-bintang di langit).

4af $ (Barangsiapa minum darinya). Maksudnya, dari

gayung-gayung itu. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan

redaksi, 4af '6 (Barangsiapa minum darinya). Maksudnya, dari

telaga itu.

$.1'UjiJ-* lUot o dia tidak akan haus selamanya). Disebutkan

dalam hadits Sahal bin Sa'ad yang akan dikemukakan sebentar lagr, ,y
rt-i.ll;J"-'d af ut ,qt P7 (Siapa yang sampai kepadaku maka

dia minum, dan siapa yang minum [darinyal makn tidak akan merasa

haus selamanya). Dalam riwayat Musa bin Uqbah disebutkan, it3j U
t:; i.i t^tii.Lg, iJ a-;rt (Siapa yang mendatanginya lalu minum maka

dia tidak akan haus setelah itu selamanya). Ini menafsirkan sabda

beliau, a.,-3 p. ; ;y, $iapa yang melewatinya, maka dia minum).

Maksudnya, siapa yang mencapainya dan mampu minum darinya, lalu

dia minum, maka dia tidak akan haus. Atau, siapa yang mampu

mencapainya, maka dia akan minum.

Dalam hadits Abu Umamah disebutkan,($ +i\:*;- ls (oo"

wajahnya tidak akan menghitam selamanya). 
- 
Ibnu Abi Ashim

menarnbahkan dalam hadits Ubai bin Ka'ab, t:ti.i j| I ,& J-b U
(Siapa yang dipalingkan darinya, maka dia tidak akan kenyang

minum selamanya). Sedangkan dalam hadits An-Nawwas bin Sam'an
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yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya disebutkar., fu i-;"'i J'ti

ot*, F ,*- a gang pertama kali mendatanginya adalah yang

memeberi minum kepada setiap yang kehausan).

Ketujuh, +J.6 ';.';t 43; 1,lnas bin Malik menceritakan

kepadaku). Ini menolak penilai cacat terhadap riwayat ini yang

menyatakan bahwa Ibnu Syihab tidak pernah mendengarnya dari

Anas. Karena Abu Uwais meriwayatkannya dari Ibnu Syihab, dari

saudaranya, Abdullah bin Imam Muslim, dari Anas, diriwayatkan oleh

Ibnu Abi Ashim. ArTirmidzi juga meriwayatkannya dari jalur

Muhammad bin Abdillah bin Imam Muslim putera saudaranya Az-
Zuhi, dari ayahnya. Tampaknya, Ibnu Syihab meriwayatkannya dari

saudaranya, dari Anas, kemudian dia mendengamya secara langsung

dari Anas. Jadi, ada perbedaan antara kedua redaksi ini. Ibnu Abi
Ashim telah menyebutkan nama-nama yang meriwayatkannya dari

Ibnu Syihab dari Anas tanpa perantara, jumlahnya lebih dari sepuluh.

Kedelapan, hadits Anas dari riwayat Qatadah darinya.

#t G ;i ut Q. (Ketrka aku sedang berjalan di surga).Dalam

tafsir surah Al Kautsar telah dikemukakan, bahwa itu te{adi pada

malam beliau diperjalanankan (Isra' Mi'raj), demikian juga yang

dikemukakn di akhir penjelasan hadits Isra' dalam permulaan

pembahasan biografi Nabi SAW. Ad-Dawudi mengira bahwa yang

dimaksud itu adalah pada Hari Kiamat, dia berkata, "Jika ini akurat,

maka ini menunjukkan bahwa telaga yang didatangi oleh sejumlah

orang kemudian diusir darinya bukanlah sungai yang berada di surga.

Atau bahwa beliau melihat mereka sementara beliau di dalam surga

sedangkan mereka di luarnya, lalu beliau memanggil mereka, lalu
mereka dipalingkan darinya."

Ini tentunya rekaan aneh yang tidak diperlukan, karena telaga

yang berada di luar surga itu merupakan kelanjutan dari sungai yang

berada di dalam surga, sehingga tidak ada kejanggalan.
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-'+ \; * (Aro*onya atau tanahnya). Hudbah ragu, apakah

itu dengan huruf ba', ya?,ri dari il[Jl (minyak wangi) atau dengan

dengan huruf nun dai kata !j.Jr (tanah). Maksudnya, Abu Al Walid

tidak ragu dalam meriwayatkannya bahwa itu dengan huruf nun, dan

itulah yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Dalam tafsir surah Al
Kautsar telah dikemukakan dari jalur Syaibah dari Qatadah, ,s-r^U

;\1 (* *'C Ci.ilri 9fi tll,.Jlr (Lalu malaikat merunduk dengan

tangannya,'lalu dia *engelu.arkan minyak kasturi yang sangat harum

dari tanahnya). Al Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Al Ba'ts dari
jalur Abdullah bin Muslim, dari Anas dengan lafazh, &.[.-,'a-J1-i

(Tanahnya adalah kasturi).

Kesembilar, hadits Anas juga dari riwayat Abdul Aziz brn
Shuhaib darinya.

d6*i (P ara s ahab atku) dengan bentuk tas hghir,sedangkan

dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, d6Jt
(Para sahabatlat).

'J'& (Lalu Allah berfirman). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan dengan redaksi, it 'ti (Lalu dikataknn). Penjelasan

kandungan hadits ini telatr dikemukakan dalam penjelasan hadits Ibnu

Abbas.

Kesepuluh dan kesebelas, hadits Sahal bin Sa'ad dan Abu

Sa'id Al Khudri dari riwayat Abu Hazim, dari Sahal, dan dari An-

Nu'man bin Abi Ayyasy, dari Abu Sa'id.

,;r., 6rL ,l'ti6 @*u kemudian berknta, "Janth, jauh") dengan

harakat sulam pada huruf ha', dan boleh juga dengan harakat

dhammah 1ti;. :,;. Maknanya, jauh. Lafazh ini berada pada posisi

nashab, yaitu "Allah memberlakukan itu terhadap mereka".
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titi,i.:(fi.-, :,j# i.\'SA1 gmu Abbas berkata, "suhqan adalah

dijauhkan.") Uadits ini diriwayatkan secara maushul oleh Ibnu Abi

Hatim dari riwayat Ali bin Abi Thalhah, darinya dengan lafazbnya.

\4.W ,JU.- (Oitatokan: Sahiiq artinya ba'iid [jauhJ).lni
berasal dari perkataan Abu Ubaidah ketika menafsirkan firman Allah

dalam surah Al Hajj ayat 3r, W usi d. dl-)t yr€y- \1 gtau

diterbangkan angin ke tempat yang jauh).

i:rjJ;.1 i;;,:,1t tiu (Sahaqahu dan ashaqahu artinya adalah

menjauhkannya). Redaksi ini disebutkan dalam riwayat Al
Kasymihani, yaitu dari perkataan Abu Ubaidah juga, dia berkata,

"Kalimat ?nr',A,; dan iAhJ,"( berarti Allah menj auhkannya. Seangkan

3!i. dan,* b 
", 

urti mendo akan keburukan terhadapnya . e.i.,-]lr'^;it-,
artinya adalah dia dijauhkan oleh ang1n."

Al Isma'ili berkat4 "Kalimat '^i;J artinya menyandarkan

kepadanya dengan sesuatu lalu dielakkarr. 'lu6Ji artinya adalah

menjauhkannya."

Penjelasan hadits Ibnu Abbas mengenai ini telah dipaparkan

pada "bab bagaimana penghimpunan itu?"

Keduabelas, o3Jhl (Lalu mereka ditarik). Maksudnya,

dipalingkan. Dalam riwayat Al Kusymihani disebutkan dengan lafazh,

b';it!, demikian juga yang disebutkan dalam riwayat mayoritas,

maknanya adalah diusir. Ibnu At-Tin mengemukakan, bahwa sebagian

orang menyebutkannya tanpa huruf hamzah, dia berkata, "Asal kata

tersebut menggunakan hamzah, lalu seolah-olah hamzah-nya dibuat

agar mudah dilafalkan."

$!t-i1'$l (Sesunssuhnya mereka kembali mundur). Ini sesuai

dengan penafsiran Qabishah yang telah dikemukakan pada "bab

bagaimana penghimpunan itu?"
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'erei ,P 6" belakang mereka). Dalam riwayat Al Isma'ili

disebutkan dengan redaksi, b.r(rf ,* (f" belakang mereka).

Jalur Az-Zubaidi yang diisyaratkan itu diriwayatkan secara

maushul oleh Ad-Daraquthni dalam kitab Al Afrad dari riwayat
Abdullah bin Salim, darinya juga. Kemudian Imam Bukhari
mengemukakan hadits ini dari jalur Ibnu Wahab, dari yunus seperti
riwayat Syabib dari Yunus, hanya saja dia tidak menyebut Abu
Hurairah, dan dia berkata, "Dari para sahabat Nabi SAW."
Kesimpulan dari perbedaan ini, bahwa riwayat Ibnu Wahab dan
riwayat Syabib bin Sa'id sama-sama dari Yunus dari Ibnu Syihab dari
Sa'id bin Al Musayyab, kemudian terjadi perbedaan dimana Ibnu
Sa'id berkata, "Dari Abu Hurairah," sementara Ibnu Wahab berkata,
"Dari para sahabat Nabi SAW." Ini tentunya tidak mencoreng, karena
dalam riwayat Ibnu wahab ada tambahan yang diisyaratkan oleh
riwayat Ibnu Sa'id.

Riwayat Uqail dan Syu'aib berbeda pada sebagian lafazlnya,
sementara sanad Az-Ztbaidi menyelisihi semua riwayat. oleh sebab

itu, dianikan bahwa Az-Znhi mempunyai dua sanad, karena dia
seorang hafizh (penghafal hadits) dan ahli hadits. Selain itu, riwayat
Az-Zubaidi menunjukkan bahwa Syabib bin Sa'id hafal riwayat yang
menyebutkan Abu Hurairah. Imam Muslim juga tidak menggunakan
semua jalur periwayatan ini, dan ia meriwayatkan dari .jalur
Muhammad binZiyad,,dari Abu Hurairah secara marfu', 'F 1\1'$t

FrIi f 4/, \iiG 11 e? (sungguh aku meniauhkan se.iumtah

orang dari telagaku sebagaimana dijauhknn unta asing [dari untanya
ketikn minumJ).Ia pun meriwayatkannya dari jalur lainnya, dari Abu
Hurairah di tengah hadits.

Makna ini tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari walaupun
banyak hadits yang diriwayatkannya tentang telaga. Hikmah
penggiringan tersebut, bahwa Nabi SAW hendak menunjukkan setiap

orang kepada telaga nabinya, sebagaimana yang telah dikemukakan
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bahwa setiap nabi mempunyai telaga, dan bahwa mereka

membanggakan banyak orang yang mengikuti mereka. Hal ini

termasuk kesantunan b eli au terhadap saudara-saudaranya sesama nabi,

bukan berarti beliau pelit tidak mau memberikan air kepada mereka.

Kemungkinan juga, beliau hanya mengusir orang yang tidak berhak

minum dari telaga itu.

Ketiga belas, hadits Abu Hurairah yang diriwayatkannya dari

riwayat Fulaih bin Sulaiman, dari Hilal bin Ali, dari Atha' bin Yasar,

darinya. Sedangkan para periwat haditsnya adalah orang-orang

Madinah.

CJ LJi q. (Ketika aku sedang tidur). Demikian redaksi yang

disebutkan dalam riwayat mayoritas, sedangkan dalam riwayat Al

Kasymihani kata i;tj disebutkan, ;.ui @erdiri). Riwayat inilah yang

lebih tepat. Maksudnya, berdiri di tepi telaga pada hari kiamat.

Sedangkan riwayat yang pertama (dt, maknanya adalah ketika beliau

melihat di dalam tidurnya apa yang akan terjadi kelak di akhirat.

"n-ta;ltui',6;i e'u hrt; n#f $t,P ,i';:ititgt
(Kemudian tiba-tiba ada serombongan orang, hingga ketil<n alar

sudah mengenali mereka, seorang laki-laki keluar dari antara alat

dan merel<a, lalu berkata, "Kemarilah. ") Maksudnya, malaikat yang

ditugaskan untuk itu. Saya belum menemukan nama pria yang

disebutkan di sini.

a:$r Vltf:L iflt (Sesungguhnya mereka kembali mundur ke

belakang). Maksudnya, mereka kembali ke belakang. Kembali di sini

adalah kembali yang bersifat khusus, ada juga yang mengatakan

bahwa maknanya adalatr melompat dengan cepat.

;Ut ,tr& il 'e'#J-tttf)0 (Maka alru melihat mereka

tidak ada yang lolos, kecuali hanya seperti ternak yang berkeliaran).

Maksudnya, mereka yang mendekati telaga itu dan hampir
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mencapainya tapi kemudian mereka

berarti unta tanpa penggembala.

Al Khaththabi berkata, ":$t adalah unta yang tidak

digembalakan dan tidak dipergunakan, dan biasanya sebagai sebutan

untuk unta yang tersesat. Maknanya, dari mereka tidak ada yang

mendatangi telaga itu kecuali hanya sedikit, karena untuk yang

berkeliaran (tersesat) hanya sedikit bila dibandingkan dengan yang

lainnya."

Keempat belas, hadits Abu Hurairah, rSfti t*.'iJ-U'(Di
antara rumahhr dan mimbarlru).Didalamnya juga disebutkn, (*l

#f oJb (Dan mimbarlat di atas telagah). Penjelasannya telah

dikemukakan di akhir pembatrasan tentang haji. Maksud penamaan

tempat tersebut dengan "taman", karena lokasi itu akan dipindahkan

ke surga sehingga menjadi salatr satu taman surga. Atau itu sebagai

kiasan karena beribadatr di dalamnya akan mengantarkan orang yang

beribadah di area tersebut berada di dalam taman surga. Mengenai hal

ini, perlu ditinjau lebih jauh sebab tidak ada yang mengkhususkan

trokasi tersebut. Hadits ini dikemukakan karena kemuliaan yang

dimiliki lokasi tersebut dibandingkan lokasi lainnya. Ada juga yang

mengatakan, bahwa dalam redaksi ini terdapat kalimat penyerupaan

yang tidak disebutkan secila redaksional, yakni partikelnya, yaitu

ib\:F (seperti sebuah taman), karena orang yang duduk di dalamnya,

baik malaikat, manusia atau jin yang beriman banyak berdzikir dan

melakukan berbagai ib adah.

Al Khaththabi berkata, "Maksud hadits ini adalah anjuran

untuk tinggal di Madinatr, dan bahwa di antara dampak berdzikir di

masjid Nabawi, dapat mengantarkannya ke dalam taman surga, dan

pada Hari Kiamat dia diberi minum dari telaganya."

Kelima belas, hadits Jundab. Abdul Malik yang meriwayatkan

hadits ini darinya adalah lbnu umair Al Kufi' Ja-;Jt artinya adalah
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lebih dulu.

Keenam belas, i-; iirr ',itj;jl'F (Dari Uqbah RA).

Maksudnya, Ibnu Amir Al Juhani. Penjelasan tentang hal ini telah

dikemukakan pada pembahasan tentang jenazah yang terkait dengan

menyalatkan para syuhada, dan juga pada pembahasan tentang tanda-

tanda kenabian yang terkait dengan itu. Sebelumnya, telah
dikemukakan juga penjelasan tentang berlomba-lomba dalam hal

keduniaan dalam penjelasan hadits Abu Sa'id di awal pembahasan

tentang kelembutan hati ini.

oli u+r ;l'r}\'Ct !t, (Demi Allah, sungguh kini aku

tengah melihat kepada telagaku). Kemungkinannya bahwa telaga

tersebut disingkapkan kepada beliau tatkala beliau tengah

menyampaikan pidato ini, dan inilatr pendapat yang benar.

Kemungkinan juga maksudnya adalah penglihatan hati.

Ibnu At-Tin berkata, "Inti penyebutan telaga setelah

memberikan peringatan sebelumnya, bahwa beliau mengisyaratkan
peringatan kepada mereka mengenai perbuatan yang akan menjauhkan
mereka dari telaganya."

Dalam hadits ini terkandung sejumlah tanda+anda kenabian
sebagaimana yang telah dipaparkan.

Ketujuh belas, ,t;*i #-Nt'ij-j. rS (Sebagaimana fiarakJ
antara Madinah dan Shan a'). Ibnu At-Tin berkata, "Maksudnya
adalah Shan'a' Syam."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bisa juga dimaknai bahwa itu
adalah Shan'a Yaman seperti yang telah dijelaskan, dan telah
disebutkan dalam hadits ketujuh tentang pembatasan Shan'a' dengan

Yaman, maka lebih tepat dimaknai dengan ini. Kemudian Ibnu At-Tin
berkata, "Kemungkinan jarak antara Madinah dan Shan'a' Syam

adalah seperti jarak antara Madinah dan Shan'a Yaman, seperti jarak
antara Madinah dan Ailah, dan jarak antara Jarba' dan Adzruh."
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Ini adalah perkiaraan yang tidak bias diterima, karena

selisihnya sangat jauh, kecuali jarak antara Madinah dan Shan'a

mendekati jarak antara Madinah dan Shan'a lainnya.

Kedelapan belas, ','*? :'Jt-S'Ji *VXtt ,k 4t * @io

mendengar sabda Nabi SAW bersabda, "Telaganya.") Demikian

redaksi yang disebutkan dalam riwayat mereka. Ini adalah pengalihan

bentuk redaksi (yang semestinya bentuk redaksi orang pertama

menjadi bentuk redaksi orang ketiga). Sedangfuan dalam riwayat Imam

Muslim disebutkan dengan redaksi, s,ry (Telagala).

t ... t? ti' "iliJ--i"Jt ;J Jti, (Maka Al Mustaurid pun berkata kepadanya).

Penjelasan tentang tambahannya yang menyebutkan tentang bejana-

bejana telah dipaparkan dalam penjelasan hadits keenam.

Kesembilan belas, * ,tj *;L1ft (Dari Asma' binti Abu

Bakar).Imam Muslim menggabungkan hadits Ibnu Abi Mulaikah dari

Abdullah bin Amr dan haditsnya dari Asma', lalu dia mendahulukan

penyebutan hadits Abdullatr bin Amr mengenai sifat telaga, lantas

setelah redaksi, ri,t;.i A:t;.LjL, I (OA fidak akan haus setelah itu

selamanya) dia menyebutkan, ft gj'*Lt;"lt litii ,Jtt (Dia berkata,

"Asma' binti Abi Baknr berkata).
. t t ,1., o

G\i ,JtJ b'*$ (Dan aknn ditarik darilu beberapa orang).Ini

menjelaskan perkataan beliau dalam hadits Ibnu Mas'ud di awal bab
at a t 1.o t7 a'

ini, ;j3 "iiJ;rQ f (Kemudtan sungguh mereka aknn ditarik darilat),

bahwa orang-orang selain beliau adalah sejumlah orang dari mereka.

\F4l';j A|:) J- ,ii6 gonai Tuhanku, [merekal dari

golonganlu dan dari umatku). Ini menolak pendapat orang yang

mengartikannya bukan umat ini.

f3:t-ii tk 6'o:fi ,y (Apakah engknu mengetahui apa yang

mereka perbuat setelah ketiadaanmu?). ln mengisyaratkan bahwa
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beliau tidak mengenali orang-orang tersebut, akan tetapi hanya

mengenali bahwa mereka termasuk umat ini dari tanda bersuci yang

ada anggota tubuh mereka.

'ffei J u'ry, t? /. 6 (Sungguh mereka telah kembali ke

belakang). Maksudnya, kembali ke balik belakang (murtad)

seb agaiman a y ang di sebutkan dalam hadits lainnya.

1341 .ri i)'SU ltUnu Abi Mulaikah berkata).Ini diriwayakan' lI v'.

secara *ourhul dengan sanad tersebut. Imam Muslim

meriwayatkannya dengan redaksi, i'*-eJ$f ,*j i\o* ,Ji (oio

berkata, "Lalu lbnu Abi Mulaikah berkata).
o, L'.,o'

rd,-: * ,#')i 6rei 
'P €'j of (Agar tidak kembali ke belaknng

knmi, aiau terpedaya sehingga menyimpang dari agama kami). Ini
mengisyaratkan bahwa kembali ke belakang adalah kiasan tentang

melanggar perintah yang disebabkan oleh fitnah, oleh karena itu dia

pun memohon perlindungan dari keduanya.

4t J r"+';:tif,i|t3i S 1,troo a'qaabikum

tankishuun artinya adalah knmu selalu berpaling ke belakang). Ini

adalah penafsiran Abu Ubaidah untuk ayat tersebut, dan dia

menambahkan, "Makna Jk adalahdia kembali ke belakang."

Catatan:

Imam Muslim dan Al Ismaili meriwayatkan hadits ini setelah

hadits Abullah bin Amr, yaitu hadits keenam. Tampaknya, Imam

Bukhari menempatkan hadits Asma' di akhir bab ini karena di bagian

akhirnya ada isyarat yang menunjukkan bahwa bab tersebut telah

selesai seperti halnya kebiasaan dirinya menutup setiap pembahasan

dengan hadits yang mengisyaratkan itu.
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Penutup:

Pembahasan tentang kelembutan hati ini memuat 193 hadits

marfu ', 33 di antaranya mu'allaq dan sisanya maushul. Yang berulang

dari yang pernah dikemukakan sebanyak 134 hadits, sedangkan yang

tidak diulang sebanyak 59. Imam Muslim juga meriwayatkannya

kecuali beberapa hadits, yaitu: Hadits Ibnu Umar, *Jadilah engkau di
dunia seakan-akan engkau ini orang asing", hadits Ibnu Mas'ud dan

juga hadits Anas tentang bangunan, serta hadits Ubai bin Ka'ab

tentang turunnya uyut, j,-ktf,-ji (Bermegah-megahan telah

melalaikan kamu), hadits Ibnu Mas'ud, "Siapa di antara kalian yang

harta pewarisnya lebih dicintainya", hadits Abu Hurairah "Allah

memaa/knn seseorang", hadits Abu Hurairah "Surga itu lebih dekat

kepada seseorang dari kalian", hadits Abu Hurairah *Tidaklah

hamba-Ku yang beriman apabila Aku mengambil yang dikasihinya",

hadits Abdullah bin Az-Zlbair,"Seandainya anak Adam memiliki satu

lembah emas", hadits Sahal bin Sa'ad, "Siapa yang menjamin

kepadaku", hadits Anas, "Sesungguhnya knlian pasti melakukan amal-

dmat', hadits Abu Hurairah, "Siapa yang memusuhi wali-Ku", hadits

Abu Hurairah, "'Aku diutus dan kiamat adalah seperti kedua ini",
hadits Abu Hurairah tentang pembangkitan api, hadits Imran tentang
jahannamiyyufl, hadits Abu Hurairah,"Tidak seorang pun yang masuk

surga kecuali diperlihatkan tempat dudulcnya", hadits Atha' bin Yasar

dari Abu Hurairah tentang orang-orang yang ditolak dari telaga,

karena dalam hadits ini terdapat tambahan yang tidak terdapat dalam

riwayat Imam Muslim.

Pada pembahasan ini terdapat jaga 17 atsar dai satrabat dan

generasi setelatr mereka.
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